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INTRODUÇÃO

Esse Aprofundamento visa a garantir aos estudantes uma formação voltada para uma
abordagem crítico-reflexiva sobre o ensino e a aprendizagem e o significado de
educação, construído no contexto histórico-social em que ele está inserido. Pretendese, também, proporcionar aos estudantes reflexões sobre saberes essenciais para
articular os conhecimentos teóricos e práticos, alicerçados na responsabilidade
social, na dignidade humana, na participação e no diálogo.
Considerando a formação integral dos estudantes, o Aprofundamento Aspirações
Docentes foi elaborado objetivando desenvolver reflexões sobre o papel social do
educador na sociedade, articulando comprometimento com valores e princípios
democráticos, com saberes importantes para a melhoria da qualidade da educação e
com o compromisso para a transformação social. Nesse contexto, o aprofundamento
hora mencionado, pretende atender à diversidade de interesses das juventudes,
proporcionando formação adequada para que compreendam todas as dimensões da
carreira docente. E assim, aprofundar, enriquecer e ampliar as aprendizagens dos
estudantes desenvolvidas na Formação Geral Básica, em articulação com os
Componentes Integradores (Projeto de Vida, Eletivas e Estudo Orientado).

O Itinerário Aspirações Docentes tem como objetivos:
●
Aprofundar e ampliar as aprendizagens essenciais desenvolvidas pelos
estudantes na formação geral básica;
●
Consolidar a formação integral dos estudantes desenvolvendo a autonomia
necessária para que realizem seus Projetos de Vida;
●
Promover a incorporação de valores universais, de ética, de sustentabilidade,
de liberdade, de democracia, de justiça social, de pluralidade e de solidariedade;
●
Desenvolver habilidades que permitam aos estudantes ter uma visão de
mundo ampla e heterogênea, tomar decisões e agir nas mais diversas situações na
escola, no trabalho e na vida.
O Aprofundamento deverá garantir a apropriação de procedimentos cognitivos e o
uso de metodologias que favoreçam o protagonismo juvenil, por meio dos quatro
eixos estruturantes, nos quais serão desenvolvidas habilidades específicas e
complementares, perpassando por diferentes situações de aprendizagem, sendo elas
a investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção
sociocultural, e empreendedorismo, a saber:
✔
Investigação científica: propõem-se a ampliar a capacidade dos estudantes
de investigar a realidade por meio de práticas e produções científicas. É importante
ressaltar que o desenvolvimento da investigação não está atrelado ao ambiente do
laboratório, podendo explorar outros ambientes. Oportuniza o desenvolvimento de
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um processo de iniciação científica em profundidade, desenvolvendo um projeto de
pesquisa, no formato de relatório, monografia ou apresentação [...], com todo o rigor
científico, por meio do caráter investigativo, levando a desenvolver a habilidade do
pensar e fazer científico, levando os estudantes a compreender assuntos do seu
cotidiano.
✔
Processos criativos: tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes
de idealizar e realizar projetos focados no uso da criatividade. Nesse eixo, os
estudantes irão idealizar algo, criar algo inédito e, dentro dessa criação, as ciências e
outros componentes entram como colaboradores para execução do processo criativo,
podendo ser a criação de um livro, produção de uma campanha, produção de ações
mobilizadoras na escola ou comunidade. A proposta é criar soluções inovadoras para
solução de problemas identificados.
✔
Mediação e intervenção sociocultural: busca ampliar a capacidade dos
estudantes de realizar projetos que contribuam com a sociedade e com o meio
ambiente e tem como objetivo explorar a habilidade da boa convivência, o respeito e
a mediação de conflitos aplicados à vida real. É o momento de se “colocar a mão na
massa”, a partir do que criaram e aplicar na comunidade aquilo que produziram.
✔
Empreendedorismo: visa a expandir a capacidade dos estudantes de
mobilizar conhecimentos das diferentes áreas para empreender projetos pessoais ou
produtivos articulados ao seu PV. Agora é pensar no que será feito com isso, o que
irão projetar, podendo ser algo pessoal ou não. Traçar metas para seus projetos, tais
como dar continuidade aos estudos, participar de um projeto social ou empreender
um negócio.
Considerando a proposta de aprofundar conhecimentos e habilidades, introduzidas
na Formação Geral Básica, optou-se pela organização do itinerário em módulos
trimestrais, na 2ª e 3ª série do Ensino Médio. Os módulos trimestrais são compostos
por unidades curriculares articuladas de forma disciplinar, mas organizadas
interdisciplinarmente entre áreas e componentes curriculares, os quais
proporcionarão uma formação integral ao estudante, ao longo do itinerário
formativo.
A proposta de interdisciplinaridade entre os componentes curriculares possibilita ao
estudante vivenciar a interação em torno de uma mesma temática, visando a ampliar,
a enriquecer e a aprofundar as competências e habilidades definidas na BNCC. Cabe
ressaltar que o Aprofundamento é flexível e não deve ser algo imutável. Ele pode ser
revisado, adaptado e discutido sempre que possível, levando em consideração os
principais avanços, a partir do diagnóstico a respeito do perfil dos estudantes de cada
unidade escolar. É de extrema relevância envolver os estudantes nas escolhas e nas
tomadas de decisões.
Visando a auxiliar o professor, foram elaborados os DETALHAMENTOS DO
APROFUNDAMENTO, contendo as orientações referentes à organização de cada
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módulo, uma vez que eles podem ser utilizados como material de referência na
construção de novas propostas pedagógicas, articulando os eixos estruturantes e suas
habilidades específicas, os objetos de conhecimento, as possibilidades metodológicas,
a avaliação com sugestão sobre o que se espera alcançar, a formação do professor
bem como, sugestões de materiais de apoio.
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ORGANIZAÇÃO GERAL DO APROFUNDAMENTO 2ª SÉRIE
ASPIRAÇÕES DOCENTES
Série: 2ª série
Perfil do Espera-se que o egresso deste Aprofundamento seja capaz de:
Egresso: - Entender de forma crítico-reflexiva a prática escolar e o significado da educação na atualidade;
- Relacionar conhecimentos teóricos à prática pedagógica;
- Pautar suas ações em responsabilidade social, dignidade humana, participação e no diálogo;
- Compreender o papel social do educador na contemporaneidade;
- Identificar saberes importantes para a melhoria da qualidade da Educação;
- Valorizar e reconhecer a docência como campo de atuação profissional.

Área do Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; Matemática e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Linguagens e suas Tecnologias.
conhecimento:
Objetivos do - Garantir aos aspirantes à atuação docente uma formação voltada para uma abordagem crítico-reflexiva sobre o ensino e a aprendizagem e o significado
Itinerário: de educação, construído no contexto histórico-social no qual o estudante está inserido;
- Articular competências e habilidades das quatro áreas do conhecimento às suas afinidades e interesses;
- Proporcionar aos estudantes reflexões sobre saberes essenciais para se fazer a articulação adequada entre conhecimentos teóricos e os práticos,
sempre alicerçados na responsabilidade social, na dignidade humana, na participação e no diálogo;
- Contribuir para a formação de cidadãos e de profissionais com responsabilidade social.
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MÓDULO I - ASPECTOS INTRODUTÓRIOS DO PROCESSO EDUCATIVO
Período: 1º Trimestre
Série: 2ª

C.H
semanal

Unidade
Curricular

Objeto de
Conhecimento

3 aulas

Caminhos da
Educação

Educação:
conceitos e
cronologia.
Escola e
escolarização.

Tipo de
Unidade
Curricular
Sugerida

Eixo
Estruturante

Aula expositiva
dialogada

Investigação
Científica

Metodologias
ativas

Processos
Criativos
Mediação e
intervenção
sociocultural

Habilidades dos
Itinerários
Formativos
Associadas às
Competências
Gerais da Base
Nacional Comum
Curricular

Habilidades
Específicas dos
Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes

Investigação
Científica:
(EMIFCG01)
Identificar, selecionar,
processar e analisar
dados,
fatos
e
evidências
com
curiosidade,
atenção,
criticidade e ética,
inclusive utilizando o
apoio de tecnologias
digitais.
(EMIFCG02)
Posicionar-se com base
em critérios científicos,
éticos
e
estéticos,
utilizando dados, fatos e
evidências
para
respaldar conclusões,
opiniões e argumentos,
por meio de afirmações

(EMIFCHSA01) Investigar
e
analisar
situações
problema
envolvendo
temas e processos de
natureza histórica, social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional
e/ou
global,
considerando dados e
informações
disponíveis
em diferentes mídias.
(EMIFCHSA02) Levantar e
testar hipóteses sobre
temas e processos de
natureza histórica, social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional
e/ou
global,
contextualizando
os

Temas Integradores

TI06 –Educação em
Direitos Humanos.
TI12 – Trabalho, Ciência e
Tecnologia.
TI17 - Povos e
comunidades tradicionais.
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3 aulas

Saber e
Saberes

As diferentes
formas de
interpretar a
realidade.
A escola como
espaço de
saberes.
Os sujeitos do
processo
educativo.

Aula expositiva
dialogada

Investigação
Científica

Metodologias
ativas

Processos
Criativos
Mediação e
intervenção
sociocultural

claras,
ordenadas,
coerentes
e
compreensíveis,
sempre
respeitando
valores
universais,
como
liberdade,
democracia,
justiça
social,
pluralidade,
solidariedade
e
sustentabilidade.
(EMIFCG03)
Utilizar
informações,
conhecimentos e ideias
resultantes
de

conhecimentos em sua
realidade local e utilizando
procedimentos
e
linguagens adequados à
investigação científica.
(EMIFCHSA03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou pesquisas
(bibliográfica, exploratória,
de campo, experimental
etc.) em fontes confiáveis,
informações sobre temas e
processos de natureza
histórica,
social,

TI15- Ética e cidadania
TI13- Diversidade cultural,
religiosa e étnica.
TI17 - Povos e
comunidades tradicionais.
TI13- Diversidade cultural,
religiosa e étnica.
TI19 - Diálogo
intercultural e interreligioso.
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3 aulas

Educação e
Sociedade:
Escola em
Debate

Educação e
transformação
social.
Desigualdade de
oportunidades
de aprendizagem
e acesso à escola.

Aula expositiva
dialogada

Investigação
Científica

Metodologias
ativas

Processos
Criativos
Mediação e
intervenção
sociocultural

investigações científicas
para criar ou propor
soluções
para
problemas diversos.
Processos Criativos:
(EMIFCG04)
Reconhecer e analisar
diferentes
manifestações criativas,
artísticas e culturais,
por meio de vivências
presenciais e virtuais
que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade,
criticidade
e
criatividade.
(EMIFCG05)
Questionar, modificar e
adaptar
ideias
existentes
e
criar
propostas, obras ou
soluções
criativas,
originais ou inovadoras,
avaliando e assumindo
riscos para lidar com as
incertezas e colocá-las
em prática.
(EMIFCG06) Difundir
novas ideias, propostas,
obras ou soluções por
meio de diferentes
linguagens, mídias e
plataformas, analógicas
e digitais, com confiança
e coragem, assegurando

econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional
e/ou
global,
identificando os diversos
pontos
de
vista
e
posicionando-se mediante
argumentação,
com
o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa
e
buscando
apresentar conclusões com
o uso de diferentes mídias.
(EMIFCHSA04)
Reconhecer produtos e/ou
processos criativos por
meio de fruição, vivências e
reflexão crítica sobre temas
e processos de natureza
histórica,
social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional e/ou global.
(EMIFCHSA05) Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas
reais
relacionados a temas e
processos de natureza
histórica,
social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em

TI01 – Direito da criança e
do adolescente.
TI07 – Educação das
relações étnicos-raciais e
ensino da História e
cultura afro-brasileira e
indígenas.
TI12 – Trabalho, Ciência e
Tecnologia.
TI13- Diversidade cultural,
religiosa e étnica.
TI15- Ética e cidadania.
TI17 - Povos e
comunidades tradicionais.
TI19 - Diálogo
intercultural e interreligioso.
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que
alcancem
os
interlocutores
pretendidos.
Mediação
e
intervenção
sociocultural:
(EMIFCG07)
Reconhecer e analisar
questões
sociais,
culturais e ambientais
diversas, identificando e
incorporando valores
importantes para si e
para o coletivo que
assegurem a tomada de
decisões conscientes,
consequentes,
colaborativas
e
responsáveis.
(EMIFCG08)
Compreender
e
considerar a situação, a
opinião e o sentimento
do outro, agindo com
empatia, flexibilidade e
resiliência
para
promover o diálogo, a
colaboração,
a
mediação e resolução
de conflitos, o combate
ao preconceito e a
valorização
da
diversidade.
(EMIFCG09) Participar
ativamente
da

âmbito local, regional,
nacional e/ou global.
(EMIFCHSA06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas,
criativas
e
inovadoras para problemas
reais relacionados a temas
e processos de natureza
histórica,
social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional e/ ou global.
(EMIFCHSA07) Identificar
e explicar situações em que
ocorram
conflitos,
desequilíbrios e ameaças a
grupos
sociais,
à
diversidade de modos de
vida,
às
diferentes
identidades culturais e ao
meio ambiente, em âmbito
local, regional, nacional e/
ou global, com base em
fenômenos relacionados às
Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas.
(EMIFCHSA08) Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente
conhecimentos e recursos
das Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas para
propor ações individuais
e/ou coletivas de mediação
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proposição,
implementação
e
avaliação de solução
para
problemas
socioculturais
e/ou
ambientais em nível
local, regional, nacional
e/ou
global,
corresponsabilizandose pela realização de
ações
e
projetos
voltados
ao
bem
comum.

e
intervenção
sobre
problemas de natureza
sociocultural e de natureza
ambiental, em âmbito local,
regional, nacional e/ ou
global,
baseadas
no
respeito às diferenças, na
escuta, na empatia e na
responsabilidade
socioambiental.
(EMIFCHSA09) Propor e
testar
estratégias
de
mediação e intervenção
para resolver problemas de
natureza sociocultural e de
natureza ambiental, em
âmbito local, regional,
nacional
e/ou
global,
relacionados às Ciências
Humanas
e
Sociais
Aplicadas.
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MÓDULO II – ESCOLA, ESTADO E SOCIEDADE
Período: 2º Trimestre
Série: 2ª

C.H
Semanal

Unidade
Curricular

Objeto de
Conhecimento

3 aulas

Caminhos da
Educação

As políticas
educacionais no
Brasil.
Memórias da
Educação
Capixaba.

Tipo de
Unidade
Curricular
Sugerida

Eixo
Estruturante

Aula expositiva
dialogada

Investigação
Científica

Metodologias
ativas

Processos
Criativos
Mediação e
intervenção
sociocultural
Empreendedori
smo

Habilidades dos
Itinerários
Formativos
Associadas às
Competências
Gerais da Base
Nacional Comum
Curricular

Habilidades
Específicas dos
Itinerários Formativos
Associadas Aos Eixos
Estruturantes.

Investigação
Científica:
(EMIFCG01)
Identificar, selecionar,
processar e analisar
dados,
fatos
e
evidências
com
curiosidade,
atenção,
criticidade e ética,
inclusive utilizando o
apoio de tecnologias
digitais.
(EMIFCG02)
Posicionar-se com base
em critérios científicos,
éticos
e
estéticos,
utilizando dados, fatos e
evidências
para
respaldar conclusões,
opiniões e argumentos,

(EMIFCHSA01) Investigar
e
analisar
situações
problema
envolvendo
temas e processos de
natureza histórica, social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional
e/ou
global,
considerando dados e
informações
disponíveis
em diferentes mídias.
(EMIFCHSA02) Levantar e
testar hipóteses sobre
temas e processos de
natureza histórica, social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional
e/ou
global,

Temas Integradores

TI01 – Direito da criança e
do adolescente.
TI07 – Educação das
relações étnicos-raciais e
ensino da História e cultura
afro-brasileira e indígenas.
TI13- Diversidade cultural,
religiosa e étnica.
TI15- Ética e cidadania.
TI17
Povos
e
comunidades tradicionais.
TI19 - Diálogo intercultural
e inter-religioso.
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3 aulas

Saber e
Saberes

Ideologia e
Educação.

Aula expositiva
dialogada

Investigação
Científica

Espaços formais
e não formais de
Educação.

Metodologias
ativas

Processos
Criativos

Produção do
conhecimento no
contexto das
tecnologias
digitais.

Mediação e
intervenção
sociocultural

por meio de afirmações
claras,
ordenadas,
coerentes
e
compreensíveis,
sempre
respeitando
valores
universais,
como
liberdade,
democracia,
justiça
social,
pluralidade,
solidariedade
e
sustentabilidade.
(EMIFCG03)
Utilizar
informações,
conhecimentos e ideias
resultantes
de
investigações científicas
para criar ou propor

contextualizando
os
conhecimentos em sua
realidade local e utilizando
procedimentos
e
linguagens adequados à
investigação científica.
(EMIFCHSA03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou pesquisas
(bibliográfica, exploratória,
de campo, experimental
etc.) em fontes confiáveis,
informações sobre temas e
processos de natureza
histórica,
social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em

TI01 – Direito da criança e
do adolescente.
TI07 – Educação das
relações étnicos-raciais e
ensino da História e cultura
afro-brasileira e indígenas.
TI12 – Trabalho, Ciência e
Tecnologia.
TI13- Diversidade cultural,
religiosa e étnica.
TI15- Ética e cidadania
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3 aulas

Educação e
Sociedade:
Escola em
Debate

Práticas
Educativas e
temáticas
referentes à
sociedade, à
cultura, à
natureza e aos
conflitos
socioambientais.
Globalização e a
formação de
competências
para o Século
XXI.
Mercado de
trabalho e os
desafios para as
práticas
docentes.

Aula expositiva
dialogada

Investigação
Científica

Metodologias
ativas

Processos
Criativos
Mediação e
intervenção
sociocultural

soluções
para
problemas diversos.
Processos Criativos:
(EMIFCG04)
Reconhecer e analisar
diferentes
manifestações criativas,
artísticas e culturais,
por meio de vivências
presenciais e virtuais
que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade,
criticidade
e
criatividade.
(EMIFCG05)
Questionar, modificar e
adaptar
ideias
existentes
e
criar
propostas, obras ou
soluções
criativas,
originais ou inovadoras,
avaliando e assumindo
riscos para lidar com as
incertezas e colocá-las
em prática.
(EMIFCG06) Difundir
novas ideias, propostas,
obras ou soluções por
meio de diferentes
linguagens, mídias e
plataformas, analógicas
e digitais, com confiança
e coragem, assegurando
que
alcancem
os

âmbito local, regional,
nacional
e/ou
global,
identificando os diversos
pontos
de
vista
e
posicionando-se mediante
argumentação,
com
o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa
e
buscando
apresentar conclusões com
o uso de diferentes mídias.
(EMIFCHSA04)
Reconhecer produtos e/ou
processos criativos por
meio de fruição, vivências e
reflexão crítica sobre temas
e processos de natureza
histórica,
social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional e/ou global.
(EMIFCHSA05) Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas
reais
relacionados a temas e
processos de natureza
histórica,
social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional e/ou global.

TI12 – Trabalho, Ciência e
Tecnologia.
TI13- Diversidade cultural,
religiosa e étnica.
TI14 – Trabalho e relações
de poder.
TI15 – Ética e Cidadania.
TI17–
Povos
e
comunidades tradicionais.
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interlocutores
pretendidos.
Mediação
e
intervenção
sociocultural:
(EMIFCG07)
Reconhecer e analisar
questões
sociais,
culturais e ambientais
diversas, identificando e
incorporando valores
importantes para si e
para o coletivo que
assegurem a tomada de
decisões conscientes,
consequentes,
colaborativas
e
responsáveis.
(EMIFCG08)
Compreender
e
considerar a situação, a
opinião e o sentimento
do outro, agindo com
empatia, flexibilidade e
resiliência
para
promover o diálogo, a
colaboração,
a
mediação e resolução
de conflitos, o combate
ao preconceito e a
valorização
da
diversidade.
(EMIFCG09) Participar
ativamente
da
proposição,

(EMIFCHSA06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas,
criativas
e
inovadoras para problemas
reais relacionados a temas
e processos de natureza
histórica,
social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional e/ ou global.
(EMIFCHSA07) Identificar
e explicar situações em que
ocorram
conflitos,
desequilíbrios e ameaças a
grupos
sociais,
à
diversidade de modos de
vida,
às
diferentes
identidades culturais e ao
meio ambiente, em âmbito
local, regional, nacional e/
ou global, com base em
fenômenos relacionados às
Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas.
(EMIFCHSA08) Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente
conhecimentos e recursos
das Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas para
propor ações individuais
e/ou coletivas de mediação
e
intervenção
sobre
problemas de natureza

ASPIRAÇÕES DOCENTES
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implementação
e
avaliação de solução
para
problemas
socioculturais
e/ou
ambientais em nível
local, regional, nacional
e/ou
global,
corresponsabilizandose pela realização de
ações
e
projetos
voltados
ao
bem
comum.

sociocultural e de natureza
ambiental, em âmbito local,
regional, nacional e/ ou
global,
baseadas
no
respeito às diferenças, na
escuta, na empatia e na
responsabilidade
socioambiental.
(EMIFCHSA09) Propor e
testar
estratégias
de
mediação e intervenção
para resolver problemas de
natureza sociocultural e de
natureza ambiental, em
âmbito local, regional,
nacional
e/ou
global,
relacionados às Ciências
Humanas
e
Sociais
Aplicadas.

MÓDULO III - CONTEXTO E PRÁTICAS
Período: 3º Trimestre
Série: 2ª
C.H
Semanal

Unidade
Curricular

Objeto de
Conhecimento

Tipo de
Unidade

Eixo
Estruturante

Habilidades dos
Itinerários

Habilidades
Específicas dos

Temas Integradores

ASPIRAÇÕES DOCENTES
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Curricular
Sugerida

3 aulas

Caminhos da
Educação

Educação
contemporânea:
Etapas,
Modalidades e
Redes de Ensino.

Aula expositiva
dialogada

Investigação
Científica

Metodologias
ativas

Processos
Criativos

Novo Ensino
Médio Capixaba.

3 aulas

Saber e
Saberes

Mediação e
intervenção
sociocultural

Conhecimento e
cidadania.

Aula expositiva
dialogada

Investigação
Científica

Meios de
comunicação de

Metodologias
ativas

Processos
Criativos

Formativos
Associadas às
Competências
Gerais Da Base
Nacional Comum
Curricular

Itinerários Formativos
Associadas Aos Eixos
Estruturantes

Investigação
Científica:
(EMIFCG01)
Identificar, selecionar,
processar e analisar
dados,
fatos
e
evidências
com
curiosidade,
atenção,
criticidade
e
ética,
inclusive utilizando o
apoio de tecnologias
digitais.
(EMIFCG02)
Posicionar-se com base
em critérios científicos,
éticos
e
estéticos,
utilizando dados, fatos e
evidências
para
respaldar conclusões,
opiniões e argumentos,
por meio de afirmações
claras,
ordenadas,
coerentes
e
compreensíveis,
sempre
respeitando
valores
universais,
como
liberdade,
democracia,
justiça

(EMIFCHSA01) Investigar
e
analisar
situações
problema
envolvendo
temas e processos de
natureza histórica, social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional
e/ou
global,
considerando dados e
informações
disponíveis
em diferentes mídias.
(EMIFCHSA02) Levantar e
testar hipóteses sobre
temas e processos de
natureza histórica, social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional
e/ou
global,
contextualizando
os
conhecimentos em sua
realidade local e utilizando
procedimentos
e
linguagens adequados à
investigação científica.
(EMIFCHSA03) Selecionar
e sistematizar, com base

TI01 – Direito da criança e
do adolescente.
TI07 – Educação das
relações étnicos-raciais e
ensino da História e
cultura afro-brasileira e
indígenas.
TI12 – Trabalho, Ciência e
Tecnologia.
TI13- Diversidade cultural,
religiosa e étnica.

TI01 – Direito da criança e
do adolescente.
TI06 – Educação em
direitos humanos.

ASPIRAÇÕES DOCENTES
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massa e a
Educação.
Saber, saberes e
diversidade
cultural.

Mediação e
intervenção
sociocultural

social,
pluralidade,
solidariedade
e
sustentabilidade.
(EMIFCG03)
Utilizar
informações,
conhecimentos e ideias
resultantes
de
investigações científicas
para criar ou propor
soluções
para
problemas diversos.
Processos Criativos:
(EMIFCG04)
Reconhecer e analisar
diferentes
manifestações criativas,
artísticas e culturais,
por meio de vivências
presenciais e virtuais
que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade,
criticidade
e
criatividade.
(EMIFCG05)
Questionar, modificar e
adaptar
ideias
existentes
e
criar

em estudos e/ou pesquisas
(bibliográfica, exploratória,
de campo, experimental
etc.) em fontes confiáveis,
informações sobre temas e
processos de natureza
histórica,
social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional
e/ou
global,
identificando os diversos
pontos
de
vista
e
posicionando-se mediante
argumentação,
com
o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa
e
buscando
apresentar conclusões com
o uso de diferentes mídias.
(EMIFCHSA04)
Reconhecer produtos e/ou
processos criativos por
meio de fruição, vivências e
reflexão crítica sobre temas
e processos de natureza
histórica,
social,

TI12 – Trabalho, Ciência e
Tecnologia.
TI13- Diversidade cultural,
religiosa e étnica.
TI15- Ética e cidadania.
TI17 – Povos e
comunidades tradicionais.

ASPIRAÇÕES DOCENTES
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3 aulas

Educação e
Sociedade:
Escola em
Debate

O papel da
família na
trajetória
escolar.
Desafios
contemporâneos
da escola:
Juventudes,
Pobreza,
Violência,
Racismo,
Analfabetismo,
Evasão escolar,
Bullying.

Aula expositiva
dialogada

Investigação
Científica

Metodologias
ativas

Processos
Criativos
Mediação e
intervenção
sociocultural

propostas, obras ou
soluções
criativas,
originais ou inovadoras,
avaliando e assumindo
riscos para lidar com as
incertezas e colocá-las
em prática.
(EMIFCG06) Difundir
novas ideias, propostas,
obras ou soluções por
meio de diferentes
linguagens, mídias e
plataformas, analógicas
e digitais, com confiança
e coragem, assegurando
que
alcancem
os
interlocutores
pretendidos.
Mediação
e
intervenção
sociocultural:
(EMIFCG07)
Reconhecer e analisar
questões
sociais,
culturais e ambientais
diversas, identificando e
incorporando valores
importantes para si e
para o coletivo que
assegurem a tomada de
decisões conscientes,
consequentes,
colaborativas
e
responsáveis.

econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional e/ou global.
(EMIFCHSA05). Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas
reais
relacionados a temas e
processos de natureza
histórica,
social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional
e/ou
global.
(EMIFCHSA06). Propor e
testar soluções éticas,
estéticas,
criativas
e
inovadoras para problemas
reais relacionados a temas
e processos de natureza
histórica,
social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional e/ ou global.
(EMIFCHSA07) Identificar
e explicar situações em que
ocorram
conflitos,
desequilíbrios e ameaças a
grupos
sociais,
à
diversidade de modos de
vida,
às
diferentes
identidades culturais e ao

TI01 – Direito da criança e
do adolescente.
TI06 – Educação em
direitos humanos.
TI07 – Educação das
relações étnicos-raciais e
ensino da História e
cultura afro-brasileira e
indígenas.
TI13- Diversidade cultural,
religiosa e étnica.
TI15- Ética e cidadania.
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(EMIFCG08)
Compreender
e
considerar a situação, a
opinião e o sentimento
do outro, agindo com
empatia, flexibilidade e
resiliência
para
promover o diálogo, a
colaboração,
a
mediação e resolução
de conflitos, o combate
ao preconceito e a
valorização
da
diversidade.
(EMIFCG09) Participar
ativamente
da
proposição,
implementação
e
avaliação de solução
para
problemas
socioculturais
e/ou
ambientais em nível
local, regional, nacional
e/ou
global,
corresponsabilizandose pela realização de
ações
e
projetos
voltados
ao
bem
comum.

meio ambiente, em âmbito
local, regional, nacional e/
ou global, com base em
fenômenos relacionados às
Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas.
(EMIFCHSA08) Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente
conhecimentos e recursos
das Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas para
propor ações individuais
e/ou coletivas de mediação
e
intervenção
sobre
problemas de natureza
sociocultural e de natureza
ambiental, em âmbito local,
regional, nacional e/ ou
global,
baseadas
no
respeito às diferenças, na
escuta, na empatia e na
responsabilidade
socioambiental.
(EMIFCHSA09) Propor e
testar
estratégias
de
mediação e intervenção
para resolver problemas de
natureza sociocultural e de
natureza ambiental, em
âmbito local, regional,
nacional
e/ou
global,
relacionados às Ciências
Humanas
e
Sociais
Aplicadas.

ASPIRAÇÕES DOCENTES
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DETALHAMENTO DO APROFUNDAMENTO
Unidade
Curricular
Série

CAMINHOS DA EDUCAÇÃO
2ª

CH semanal

3 Aulas

1º trimestre - Módulo I: Aspectos introdutórios do processo educativo
Educação: conceitos e cronologia;
Escola e escolarização.

Objeto de
conhecimento

2º trimestre - Módulo II: Escola, Estado e Sociedade
As políticas educacionais no Brasil;
Memórias da Educação Capixaba.
3º trimestre - Módulo III: Contexto e práticas
Educação contemporânea: Etapas, Modalidades e Redes de Ensino;
Novo Ensino Médio Capixaba.

Nome do eixo

Eixos
estruturantes

Investigação Científica

Objetivo do eixo

Habilidades específicas

● Aprofundar conceitos fundantes das ciências
para a interpretação de ideias, fenômenos e
processos;
● Ampliar habilidades relacionadas ao pensar e
fazer científico;
● Utilizar esses conceitos e habilidades em
procedimentos de investigação voltados à
compreensão e enfrentamento de situações
cotidianas, com proposição de intervenções que
considerem o desenvolvimento local e a
melhoria da qualidade de vida da comunidade.

(EMIFCHSA01) Investigar e analisar situações
problema envolvendo temas e processos de
natureza
histórica,
social,
econômica,
filosófica, política e/ou cultural, em âmbito
local, regional, nacional e/ou global,
considerando dados e informações disponíveis
em diferentes mídias.
(EMIFCHSA02) Levantar e testar hipóteses
sobre temas e processos de natureza histórica,
social, econômica, filosófica, política e/ou
cultural, em âmbito local, regional, nacional
e/ou
global,
contextualizando
os
conhecimentos em sua realidade local e
utilizando procedimentos e linguagens
adequados à investigação científica.
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Processos Criativos

● Aprofundar conhecimentos sobre as artes, a
cultura, as mídias e as ciências aplicadas e sobre
como utilizá-los para a criação de processos e
produtos criativos;
● Ampliar habilidades relacionadas ao pensar e
fazer criativo;
● Utilizar esses conhecimentos e habilidades
em processos de criação e produção voltados à
expressão criativa e/ou à construção de
soluções
inovadoras
para
problemas
identificados na sociedade e no mundo do
trabalho.

(EMIFCHSA03) Selecionar e sistematizar, com
base em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo, experimental etc.) em
fontes confiáveis, informações sobre temas e
processos de natureza histórica, social,
econômica, filosófica, política e/ou cultural,
em âmbito local, regional, nacional e/ou
global, identificando os diversos pontos de
vista
e
posicionando-se
mediante
argumentação, com o cuidado de citar as
fontes dos recursos utilizados na pesquisa e
buscando apresentar conclusões com o uso de
diferentes mídias.
(EMIFCHSA04) Reconhecer produtos e/ou
processos criativos por meio de fruição,
vivências e reflexão crítica sobre temas e
processos de natureza histórica, social,
econômica, filosófica, política e/ou cultural,
em âmbito local, regional, nacional e/ou
global.
(EMIFCHSA05) Selecionar e mobilizar
intencionalmente recursos criativos para
resolver problemas reais relacionados a temas
e processos de natureza histórica, social,
econômica, filosófica, política e/ou cultural,
em âmbito local, regional, nacional e/ou
global.
(EMIFCHSA06) Propor e testar soluções
éticas, estéticas, criativas e inovadoras para
problemas reais relacionados a temas e
processos de natureza histórica, social,
econômica, filosófica, política e/ou cultural,
em âmbito local, regional, nacional e/ ou
global.
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Mediação e Intervenção sociocultural

Empreendedorismo

● Aprofundar conhecimentos sobre questões
que afetam a vida dos seres humanos e do
planeta em nível local, regional, nacional e
global, e compreender como podem ser
utilizados em diferentes contextos e situações;
● Ampliar
habilidades
relacionadas
à
convivência e atuação sociocultural;
● Utilizar esses conhecimentos e habilidades
para mediar conflitos, promover entendimentos
e propor soluções para questões e problemas
socioculturais e ambientais identificados em
suas comunidades.

● Aprofundar conhecimentos relacionados a
contexto, ao mundo do trabalho e à gestão de
iniciativas empreendedoras, incluindo seus
impactos nos seres humanos, na sociedade e no
meio ambiente;
● Ampliar
habilidades
relacionadas
ao
autoconhecimento,
empreendedorismo
e
projeto de vida;
● Utilizar esses conhecimentos e habilidades
para estruturar iniciativas empreendedoras
com propósitos diversos, voltadas a viabilizar

(EMIFCHSA07)
Identificar
e
explicar
situações em que ocorram conflitos,
desequilíbrios e ameaças a grupos sociais, à
diversidade de modos de vida, às diferentes
identidades culturais e ao meio ambiente, em
âmbito local, regional, nacional e/ ou global,
com base em fenômenos relacionados às
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.
(EMIFCHSA08) Selecionar e mobilizar
intencionalmente conhecimentos e recursos
das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para
propor ações individuais e/ou coletivas de
mediação e intervenção sobre problemas de
natureza sociocultural e de natureza
ambiental, em âmbito local, regional, nacional
e/ ou global, baseadas no respeito às
diferenças, na escuta, na empatia e na
responsabilidade socioambiental.
(EMIFCHSA09) Propor e testar estratégias de
mediação e intervenção para resolver
problemas de natureza sociocultural e de
natureza ambiental, em âmbito local, regional,
nacional e/ou global, relacionados às Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas.
(EMIFCHSA10) Avaliar como oportunidades,
conhecimentos e recursos relacionados às
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas podem
ser utilizadas na concretização de projetos
pessoais ou produtivos, em âmbito local,
regional, nacional e/ ou global, considerando
as diversas tecnologias disponíveis, os
impactos socioambientais, os direitos
humanos e a promoção da cidadania.
(EMIFCHSA11) Selecionar e mobilizar
intencionalmente conhecimentos e recursos
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projetos pessoais ou produtivos com foco no
desenvolvimento de processos e produtos com o
uso de tecnologias variadas.

Possibilidades
metodológicas
Avaliação

das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para
desenvolver um projeto pessoal ou um
empreendimento produtivo, em âmbito local,
regional, nacional e/ ou global.
(EMIFCHSA12)
Desenvolver
projetos
pessoais ou produtivos, utilizando as Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas para formular
propostas concretas, articuladas com o projeto
de vida, em âmbito local, regional, nacional
e/ou global.
Metodologias ativas (Sala de aula invertida, Metodologia de Projetos, Pesquisa-ação); realização de seminários; exibição de vídeos; debates; produção
de painéis; atividades individuais e/ou em grupo; questionários; realização de webconferências.
Recursos didáticos: computadores, celulares e aplicativos, aparelhos multimídia, livros didáticos, ferramentas de pesquisa entre outros.
A avaliação será processual, formativa e somativa.

Formação dos
professores que
Licenciatura em História, Geografia, Filosofia, Sociologia ou Ciências Sociais.
poderão atuar
na UC

Sugestões de
materiais de
apoio

ARANHA, M. L. de A. História da educação e da pedagogia geral e Brasil. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2006.
BACICH, Lilian; MORAN, José. Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora. Porto Alegre: Penso, 2018.
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. São Paulo: Editora Brasiliense, 2002.
FREIRE, P. La educación de los adultos como acción cultural: proceso de la acción cultural; introducción a su comprensión. Primera Parte. 1969.
. Ação cultural para a liberdade e outros escritos. 4. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.
. Conscientização: teoria e prática da libertação: uma introdução ao pensamento de Paulo Freire. Trad. Kátia de Mello e Silva. 3. ed. São Paulo:
Moraes, 1980.
. Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.
. Política e educação. São Paulo: Cortez, 1993.
. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 26. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2003.
. Pedagogia do oprimido. 45. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.
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GADOTTI, Moacir. História das ideias pedagógicas. 8. ed. São Paulo, SP: Ática, 1999.
LIBÂNEO, J. C. Democratização da escola pública: a pedagogia crítico-social dos conteúdos. 25 ed., São Paulo: Loyola, 2010.
SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas no Brasil. 3. ed. rev. Campinas: Autores Associados, 2010.
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Unidade
Curricular
Série

ASPIRAÇÕES DOCENTES
SABER E SABERES
2ª

CH semanal

3 Aulas

1º trimestre - Módulo I: Aspectos introdutórios do processo educativo
As diferentes formas de interpretar a realidade;
A escola como espaço de saberes;
Os sujeitos do processo educativo.

Objeto de
conhecimento

2º trimestre - Módulo II: Escola, Estado e Sociedade
Ideologia e Educação;
Espaços formais e não formais de Educação;
Produção do conhecimento no contexto das tecnologias digitais.
3º trimestre - Módulo III: Contexto e práticas
Conhecimento e cidadania;
Meios de comunicação de massa e a educação;
Saber, saberes e diversidade cultural.

Nome do eixo

Eixos
estruturantes

Investigação Científica

Objetivo do eixo

Habilidades específicas

● Aprofundar conceitos fundantes das
ciências para a interpretação de ideias,
fenômenos e processos;
● Ampliar habilidades relacionadas ao
pensar e fazer científico;
● Utilizar esses conceitos e habilidades
em procedimentos de investigação
voltados à compreensão e enfrentamento
de situações cotidianas, com proposição
de intervenções que considerem o
desenvolvimento local e a melhoria da
qualidade de vida da comunidade.

(EMIFCHSA01) Investigar e analisar
situações problema envolvendo temas e
processos de natureza histórica, social,
econômica, filosófica, política e/ou
cultural, em âmbito local, regional,
nacional e/ou global, considerando
dados e informações disponíveis em
diferentes mídias.
(EMIFCHSA02)
Levantar e testar
hipóteses sobre temas e processos de
natureza histórica, social, econômica,
filosófica, política e/ou cultural, em
âmbito local, regional, nacional e/ou
global,
contextualizando
os
conhecimentos em sua realidade local e
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Processos Criativos

● Aprofundar conhecimentos sobre as
artes, a cultura, as mídias e as ciências
aplicadas e sobre como utilizá-los para a
criação de processos e produtos criativos;
● Ampliar habilidades relacionadas ao
pensar e fazer criativo;
● Utilizar esses conhecimentos e
habilidades em processos de criação e
produção voltados à expressão criativa
e/ou à construção de soluções inovadoras
para
problemas
identificados
na
sociedade e no mundo do trabalho.

utilizando procedimentos e linguagens
adequados à investigação científica.
(EMIFCHSA03)
Selecionar
e
sistematizar, com base em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica, exploratória, de
campo, experimental etc.) em fontes
confiáveis, informações sobre temas e
processos de natureza histórica, social,
econômica, filosófica, política e/ou
cultural, em âmbito local, regional,
nacional e/ou global, identificando os
diversos pontos de vista e posicionandose mediante argumentação, com o
cuidado de citar as fontes dos recursos
utilizados na pesquisa e buscando
apresentar conclusões com o uso de
diferentes mídias.
(EMIFCHSA04) Reconhecer produtos
e/ou processos criativos por meio de
fruição, vivências e reflexão crítica sobre
temas e processos de natureza histórica,
social, econômica, filosófica, política
e/ou cultural, em âmbito local, regional,
nacional e/ou global.
(EMIFCHSA05) Selecionar e mobilizar
intencionalmente recursos criativos
para
resolver
problemas
reais
relacionados a temas e processos de
natureza histórica, social, econômica,
filosófica, política e/ou cultural, em
âmbito local, regional, nacional e/ou
global.
(EMIFCHSA06) Propor e testar soluções
éticas, estéticas, criativas e inovadoras
para problemas reais relacionados a
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Mediação e Intervenção sociocultural

Empreendedorismo

● Aprofundar conhecimentos sobre
questões que afetam a vida dos seres
humanos e do planeta em nível local,
regional, nacional e global, e compreender
como podem ser utilizados em diferentes
contextos e situações;
● Ampliar habilidades relacionadas à
convivência e atuação sociocultural;
● Utilizar esses conhecimentos e
habilidades para mediar conflitos,
promover entendimentos e propor
soluções para questões e problemas
socioculturais e ambientais identificados
em suas comunidades.

● Aprofundar
conhecimentos
relacionados a contexto, ao mundo do
trabalho e à gestão de iniciativas

temas e processos de natureza histórica,
social, econômica, filosófica, política
e/ou cultural, em âmbito local, regional,
nacional e/ ou global.
(EMIFCHSA07) Identificar e explicar
situações em que ocorram conflitos,
desequilíbrios e ameaças a grupos
sociais, à diversidade de modos de vida,
às diferentes identidades culturais e ao
meio ambiente, em âmbito local,
regional, nacional e/ ou global, com base
em fenômenos relacionados às Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas.
(EMIFCHSA08) Selecionar e mobilizar
intencionalmente conhecimentos e
recursos das Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas para propor ações individuais
e/ou coletivas de mediação e
intervenção sobre problemas de
natureza sociocultural e de natureza
ambiental, em âmbito local, regional,
nacional e/ ou global, baseadas no
respeito às diferenças, na escuta, na
empatia
e
na
responsabilidade
socioambiental.
(EMIFCHSA09) Propor e testar
estratégias de mediação e intervenção
para resolver problemas de natureza
sociocultural e de natureza ambiental,
em âmbito local, regional, nacional e/ou
global, relacionados às
Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas.
(EMIFCHSA10)
Avaliar
como
oportunidades,
conhecimentos
e
recursos relacionados às Ciências
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empreendedoras, incluindo seus impactos
nos seres humanos, na sociedade e no
meio ambiente;
● Ampliar habilidades relacionadas ao
autoconhecimento, empreendedorismo e
projeto de vida;
● Utilizar esses conhecimentos e
habilidades para estruturar iniciativas
empreendedoras
com
propósitos
diversos, voltadas a viabilizar projetos
pessoais ou produtivos com foco no
desenvolvimento de processos e produtos
com o uso de tecnologias variadas.

Possibilidades
metodológicas
Avaliação

Humanas e Sociais Aplicadas podem ser
utilizadas na concretização de projetos
pessoais ou produtivos, em âmbito local,
regional, nacional e/ ou global,
considerando as diversas tecnologias
disponíveis,
os
impactos
socioambientais, os direitos humanos e a
promoção da cidadania.
(EMIFCHSA11) Selecionar e mobilizar
intencionalmente conhecimentos e
recursos das Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas para desenvolver um projeto
pessoal ou um empreendimento
produtivo, em âmbito local, regional,
nacional e/ ou global.
(EMIFCHSA12) Desenvolver projetos
pessoais ou produtivos, utilizando as
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
para formular propostas concretas,
articuladas com o projeto de vida, em
âmbito local, regional, nacional e/ou
global.
Metodologias ativas (Sala de aula invertida, Metodologia de Projetos, Pesquisa-ação); realização de seminários; exibição de vídeos; debates; produção
de painéis; atividades individuais e/ou em grupo; questionários; realização de webconferências.
Recursos didáticos: computadores, celulares e aplicativos, aparelhos multimídia, livros didáticos, ferramentas de pesquisa entre outros.
A avaliação será processual, formativa e somativa.

Formação dos
professores que
Licenciatura em História, Geografia, Filosofia, Sociologia ou Ciências Sociais.
poderão atuar na
UC
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CHAUÍ, Marilena. O que é ideologia. São Paulo: Brasiliense, 1980.
LIBÂNEO, José C. Didática na formação de professores: entre a exigência democrática de formação cultural e científica e as demandas
das práticas socioculturais. In: SANTOS, Akiko; SUANNO, Marilza V. Didática e formação de professores: novos tempos, novos modos de
aprender e ensinar. Porto Alegre: Sulina, 2013.
NÓVOA, António. Professores: imagens do futuro presente. Lisboa: Educa, 2009.
NOGUEIRA, Maria Alice; ROMANELLI, Geraldo; ZAGO, Nadir. Família e escola: trajetórias de escolarização em camadas médias e
populares. [S.l: s.n.], 2000.
SANTOS, Boaventura de S. A gramática do tempo: para uma nova cultura política. São Paulo: Cortez, 2006.
TRILLA, Jaume; GHANEM, Elie. Educação Formal e Não formal: Pontos e contrapontos. Valéria Amorim Arantes (org.). São Paulo:
Summus, 2008.
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EDUCAÇÃO E SOCIEDADE: ESCOLA EM DEBATE

Unidade
Curricular
Série

2ª

CH semanal

3 aulas

1º trimestre - Módulo I: Aspectos introdutórios do processo educativo
Educação e transformação social;
Desigualdade de oportunidades de aprendizagem e acesso à escola.

Objeto de
conhecimento

2º trimestre - Módulo II: Escola, Estado e Sociedade
Práticas Educativas e temáticas referentes à sociedade, à cultura, à natureza e aos conflitos socioambientais;
Globalização e a formação de competências para o Século XXI;
Mercado de trabalho e os desafios para as práticas docentes.
3º trimestre - Módulo III: Contexto e práticas
O papel da família na trajetória escolar;
Desafios contemporâneos da escola: Juventudes, Pobreza, Violência, Racismo, Analfabetismo, Evasão escolar, Bullying.

Nome do eixo

Eixos
estruturantes

Investigação Científica

Objetivo do eixo

Habilidades específicas

● Aprofundar conceitos fundantes das ciências
para a interpretação de ideias, fenômenos e
processos;
● Ampliar habilidades relacionadas ao pensar
e fazer científico;
● Utilizar esses conceitos e habilidades em
procedimentos de investigação voltados à
compreensão e enfrentamento de situações
cotidianas, com proposição de intervenções
que considerem o desenvolvimento local e a
melhoria da qualidade de vida da comunidade.

(EMIFCHSA01) Investigar e analisar
situações problema envolvendo temas e
processos de natureza histórica, social,
econômica, filosófica, política e/ou cultural,
em âmbito local, regional, nacional e/ou
global, considerando dados e informações
disponíveis em diferentes mídias.
(EMIFCHSA02) Levantar e testar hipóteses
sobre temas e processos de natureza
histórica, social, econômica, filosófica,
política e/ou cultural, em âmbito local,
regional,
nacional
e/ou
global,
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Processos Criativos

● Aprofundar conhecimentos sobre as artes, a
cultura, as mídias e as ciências aplicadas e
sobre como utilizá-los para a criação de
processos e produtos criativos;
● Ampliar habilidades relacionadas ao pensar
e fazer criativo;
● Utilizar esses conhecimentos e habilidades
em processos de criação e produção voltados à
expressão criativa e/ou à construção de
soluções
inovadoras
para
problemas
identificados na sociedade e no mundo do
trabalho.

contextualizando os conhecimentos em sua
realidade local e utilizando procedimentos e
linguagens adequados à investigação
científica.
(EMIFCHSA03) Selecionar e sistematizar,
com base em estudos e/ou pesquisas
(bibliográfica, exploratória, de campo,
experimental etc.) em fontes confiáveis,
informações sobre temas e processos de
natureza histórica, social, econômica,
filosófica, política e/ou cultural, em âmbito
local, regional, nacional e/ou global,
identificando os diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante argumentação,
com o cuidado de citar as fontes dos recursos
utilizados na pesquisa e buscando
apresentar conclusões com o uso de
diferentes mídias.
(EMIFCHSA04) Reconhecer produtos e/ou
processos criativos por meio de fruição,
vivências e reflexão crítica sobre temas e
processos de natureza histórica, social,
econômica, filosófica, política e/ou cultural,
em âmbito local, regional, nacional e/ou
global.
(EMIFCHSA05) Selecionar e mobilizar
intencionalmente recursos criativos para
resolver problemas reais relacionados a
temas e processos de natureza histórica,
social, econômica, filosófica, política e/ou
cultural, em âmbito local, regional, nacional
e/ou global.
(EMIFCHSA06) Propor e testar soluções
éticas, estéticas, criativas e inovadoras para
problemas reais relacionados a temas e
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Mediação e Intervenção sociocultural

Empreendedorismo

● Aprofundar conhecimentos sobre questões
que afetam a vida dos seres humanos e do
planeta em nível local, regional, nacional e
global, e compreender como podem ser
utilizados em diferentes contextos e situações;
● Ampliar
habilidades
relacionadas
à
convivência e atuação sociocultural;
● Utilizar esses conhecimentos e habilidades
para
mediar
conflitos,
promover
entendimentos e propor soluções para
questões e problemas socioculturais e
ambientais
identificados
em
suas
comunidades.

● Aprofundar conhecimentos relacionados a
contexto, ao mundo do trabalho e à gestão de
iniciativas empreendedoras, incluindo seus
impactos nos seres humanos, na sociedade e
no meio ambiente;
● Ampliar habilidades relacionadas ao
autoconhecimento, empreendedorismo e

processos de natureza histórica, social,
econômica, filosófica, política e/ou cultural,
em âmbito local, regional, nacional e/ ou
global.
(EMIFCHSA07) Identificar e explicar
situações em que ocorram conflitos,
desequilíbrios e ameaças a grupos sociais, à
diversidade de modos de vida, às diferentes
identidades culturais e ao meio ambiente, em
âmbito local, regional, nacional e/ ou global,
com base em fenômenos relacionados às
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.
(EMIFCHSA08) Selecionar e mobilizar
intencionalmente conhecimentos e recursos
das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
para propor ações individuais e/ou coletivas
de mediação e intervenção sobre problemas
de natureza sociocultural e de natureza
ambiental, em âmbito local, regional,
nacional e/ ou global, baseadas no respeito
às diferenças, na escuta, na empatia e na
responsabilidade socioambiental.
(EMIFCHSA09) Propor e testar estratégias
de mediação e intervenção para resolver
problemas de natureza sociocultural e de
natureza ambiental, em âmbito local,
regional, nacional e/ou global, relacionados
às Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.
(EMIFCHSA10)
Avaliar
como
oportunidades, conhecimentos e recursos
relacionados às Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas podem ser utilizadas na
concretização de projetos pessoais ou
produtivos, em âmbito local, regional,
nacional e/ ou global, considerando as
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projeto de vida;
● Utilizar esses conhecimentos e habilidades
para estruturar iniciativas empreendedoras
com propósitos diversos, voltadas a viabilizar
projetos pessoais ou produtivos com foco no
desenvolvimento de processos e produtos com
o uso de tecnologias variadas.

Possibilidades
metodológicas
Avaliação

diversas
tecnologias
disponíveis,
os
impactos socioambientais, os direitos
humanos e a promoção da cidadania.
(EMIFCHSA11) Selecionar e mobilizar
intencionalmente conhecimentos e recursos
das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
para desenvolver um projeto pessoal ou um
empreendimento produtivo, em âmbito
local, regional, nacional e/ ou global.
(EMIFCHSA12)
Desenvolver
projetos
pessoais ou produtivos, utilizando as
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para
formular propostas concretas, articuladas
com o projeto de vida, em âmbito local,
regional, nacional e/ou global.
Metodologias ativas (Sala de aula invertida, Metodologia de Projetos, Pesquisa-ação); realização de seminários; exibição de vídeos; debates; produção
de painéis; atividades individuais e/ou em grupo; questionários; realização de webconferências e estudos de caso.
Recursos didáticos: computadores, celulares e aplicativos, aparelhos multimídia, livros didáticos, ferramentas de pesquisa entre outros.
A avaliação será processual, formativa e somativa.

Formação dos
professores que
Licenciatura em História, Geografia, Filosofia, Sociologia ou Ciências Sociais.
poderão atuar
na UC
Sugestões de
materiais de
apoio

ABRAMO, Helena, Wendel. Condição Juvenil no Brasil Contemporâneo. In: ABRAMO, H. W.; BRANCO, P. P. M. (Orgs.). Retratos da Juventude
Brasileira: análises de uma pesquisa nacional. São Paulo: Instituto Cidadania/Fundação Perseu Abramo, 2005. p. 37-72.
ABRAMOVAY, M. et al. Juventude, Violência e vulnerabilidade Social na
América Latina: desafios para políticas públicas. Brasília: UNESCO, BID, 2002, p. 192.
BACICH, Lilian; MORAN, José. Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora. Porto Alegre: Penso, 2018.
DELORS, Jacques. Educação: Um tesouro a Descobrir “Relatório para a UNESCO da Comissão internacional sobre Educação para o Século XXI”. São Paulo:
Cortez,2004. 9ª Ed.
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FREIRE, P. La educación de los adultos como acción cultural: proceso de la acción cultural; introducción a su comprensión. Primera Parte. 1969.
. Ação cultural para a liberdade e outros escritos. 4. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.
. Conscientização: teoria e prática da libertação: uma introdução ao pensamento de Paulo Freire. Trad. Kátia de Mello e Silva. 3. ed. São Paulo:
Moraes, 1980.
. Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.
. Política e educação. São Paulo: Cortez, 1993.
. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 26. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2003.
LIBÂNEO, J. C. Democratização da escola pública: a pedagogia crítico-social dos conteúdos. 25 ed., São Paulo: Loyola, 2010.
SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas no Brasil. 3. ed. rev. Campinas: Autores Associados, 2010.
SILVA, A. et al. Sociologia em movimento. São Paulo: Moderna, 2013.
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ORGANIZAÇÃO GERAL DO APROFUNDAMENTO 3ª SÉRIE
ASPIRAÇÕES DOCENTES
Série: 3ª série
Perfil do Espera-se que o egresso deste Aprofundamento seja capaz de:
Egresso: - Entender de forma crítico-reflexiva a prática escolar e o significado da educação na atualidade;
- Relacionar conhecimentos teóricos à prática pedagógica;
- Pautar suas ações em responsabilidade social, dignidade humana, participação e no diálogo;
- Compreender o papel social do educador na contemporaneidade;
- Identificar saberes importantes para a melhoria da qualidade da Educação;
- Valorizar e reconhecer a docência como campo de atuação profissional.

Área do Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; Matemática e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Linguagens e Códigos e suas
conhecimento: Tecnologias.
Objetivos: - Garantir aos aspirantes à atuação docente uma formação voltada para uma abordagem crítico-reflexiva sobre o ensino e a aprendizagem e o significado
de educação, construído no contexto histórico-social no qual o estudante está inserido;
- Articular competências e habilidades das quatro áreas do conhecimento às suas afinidades e interesses;
- Proporcionar aos estudantes refletir sobre saberes essenciais para se fazer a articulação adequada entre conhecimentos teóricos e os práticos, sempre
alicerçados na responsabilidade social, na dignidade humana, na participação e no diálogo;
- Contribuir para a formação de cidadãos e de profissionais com responsabilidade social.

ASPIRAÇÕES DOCENTES
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MÓDULO I
Período: 1º Trimestre
Série: 3ª

C.H
semanal

Unidade
Curricular

Objeto de
Conhecimento

2 aulas

Vivência
Pedagógica

Protagonismo
Juvenil.
Competências
Socioemocionais
e a prática
docente.

Tipo de
Unidade
Curricular

Aulas
expositivas
dialogada
Projeto de
intervenção
pedagógica.
Aprendizagem
colaborativa
Metodologias
Ativas

Eixo
Estruturante

Investigação
Científica
Processos
Criativos
Mediação e
intervenção
sociocultural
Empreendedor
ismo

Habilidades dos
Itinerários
Formativos
Associadas às
Competências
Gerais da Base
Nacional Comum
Curricular

Habilidades
Específicas dos
Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes

Investigação
Científica:
(EMIFCG01)
Identificar, selecionar,
processar e analisar
dados,
fatos
e
evidências
com
curiosidade, atenção,
criticidade e ética,
inclusive utilizando o
apoio de tecnologias
digitais.
(EMIFCG02)
Posicionar-se com base
em critérios científicos,
éticos
e
estéticos,
utilizando dados, fatos e
evidências
para
respaldar conclusões,
opiniões e argumentos,
por meio de afirmações

(EMIFCHSA01) Investigar
e
analisar
situações
problema
envolvendo
temas e processos de
natureza histórica, social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional
e/ou
global,
considerando dados e
informações disponíveis
em diferentes mídias.
(EMIFCHSA02) Levantar e
testar hipóteses sobre
temas e processos de
natureza histórica, social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional
e/ou
global,
contextualizando
os

Temas Integradores

TI01 – Direito da criança e
do adolescente.
TI06 –Educação em
Direitos Humanos.
TI12 - Trabalho, Ciência e
Tecnologia.
TI13- Diversidade
cultural, religiosa e étnica.
TI14 – Trabalho e relações
de poder.
TI15- Ética e cidadania
TI16 – Gênero,
sexualidade, poder e
sociedade.
TI 17 – Povos e
comunidades tradicionais.
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claras,
ordenadas,
coerentes
e
compreensíveis,
sempre
respeitando
valores
universais,
como
liberdade,
democracia,
justiça
social,
pluralidade,
solidariedade
e
sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar
informações,
conhecimentos e ideias
resultantes
de
investigações
científicas para criar ou
propor soluções para
problemas diversos.
Processos Criativos:
(EMIFCG04)
Reconhecer e analisar
diferentes
manifestações criativas,
artísticas e culturais,
por meio de vivências
presenciais e virtuais
que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade,
criticidade
e
criatividade.
(EMIFCG05)
Questionar, modificar e
adaptar
ideias
existentes
e
criar
propostas, obras ou

conhecimentos em sua
realidade local e utilizando
procedimentos
e
linguagens adequados à
investigação científica.
(EMIFCHSA03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou pesquisas
(bibliográfica, exploratória,
de campo, experimental
etc.) em fontes confiáveis,
informações sobre temas e
processos de natureza
histórica,
social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional
e/ou
global,
identificando os diversos
pontos
de
vista
e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa
e
buscando
apresentar conclusões com
o uso de diferentes mídias.
(EMIFCHSA04)
Reconhecer produtos e/ou
processos criativos por
meio de fruição, vivências e
reflexão
crítica
sobre
temas e processos de
natureza histórica, social,
econômica,
filosófica,
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soluções
criativas,
originais ou inovadoras,
avaliando e assumindo
riscos para lidar com as
incertezas e colocá-las
em prática.
(EMIFCG06) Difundir
novas ideias, propostas,
obras ou soluções por
meio de diferentes
linguagens, mídias e
plataformas, analógicas
e
digitais,
com
confiança e coragem,
assegurando
que
alcancem
os
interlocutores
pretendidos.
Mediação
e
intervenção
sociocultural:
(EMIFCG07)
Reconhecer e analisar
questões
sociais,
culturais e ambientais
diversas, identificando
e incorporando valores
importantes para si e
para o coletivo que
assegurem a tomada de
decisões conscientes,
consequentes,
colaborativas
e
responsáveis.

política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional e/ou global.
(EMIFCHSA05) Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas
reais
relacionados a temas e
processos de natureza
histórica,
social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional e/ou global.
(EMIFCHSA06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas,
criativas
e
inovadoras
para
problemas
reais
relacionados a temas e
processos de natureza
histórica,
social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional e/ ou global.
(EMIFCHSA07) Identificar
e explicar situações em que
ocorram
conflitos,
desequilíbrios e ameaças a
grupos
sociais,
à
diversidade de modos de
vida,
às
diferentes
identidades culturais e ao
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(EMIFCG08)
Compreender
e
considerar a situação, a
opinião e o sentimento
do outro, agindo com
empatia, flexibilidade e
resiliência
para
promover o diálogo, a
colaboração,
a
mediação e resolução
de conflitos, o combate
ao preconceito e a
valorização
da
diversidade.
(EMIFCG09) Participar
ativamente
da
proposição,
implementação
e
avaliação de solução
para
problemas
socioculturais
e/ou
ambientais em nível
local, regional, nacional
e/ou
global,
corresponsabilizandose pela realização de
ações
e
projetos
voltados
ao
bem
comum.
Empreendedorismo:
(EMIFCG10)
Reconhecer e utilizar
qualidades
e
fragilidades
pessoais
com confiança para

meio ambiente, em âmbito
local, regional, nacional e/
ou global, com base em
fenômenos relacionados às
Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas.
(EMIFCHSA08) Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente
conhecimentos e recursos
das Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas para
propor ações individuais
e/ou coletivas de mediação
e
intervenção
sobre
problemas de natureza
sociocultural e de natureza
ambiental, em âmbito local,
regional, nacional e/ ou
global,
baseadas
no
respeito às diferenças, na
escuta, na empatia e na
responsabilidade
socioambiental.
(EMIFCHSA09) Propor e
testar
estratégias
de
mediação e intervenção
para resolver problemas de
natureza sociocultural e de
natureza ambiental, em
âmbito local, regional,
nacional
e/ou
global,
relacionados às Ciências
Humanas
e
Sociais
Aplicadas.
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superar desafios e
alcançar
objetivos
pessoais e profissionais,
agindo
de
forma
proativa
e
empreendedora
e
perseverando
em
situações de estresse,
frustração, fracasso e
adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar
estratégias
de
planejamento,
organização
e
empreendedorismo
para estabelecer e
adaptar
metas,
identificar caminhos,
mobilizar apoios e
recursos, para realizar
projetos pessoais e
produtivos com foco,
persistência
e
efetividade.
(EMIFCG12) Refletir
continuamente sobre
seu
próprio
desenvolvimento
e
sobre seus objetivos
presentes e futuros,
identificando
aspirações
e
oportunidades,
inclusive relacionadas
ao mundo do trabalho,

(EMIFCHSA10)
Avaliar
como
oportunidades,
conhecimentos e recursos
relacionados às Ciências
Humanas
e
Sociais
Aplicadas
podem
ser
utilizadas na concretização
de projetos pessoais ou
produtivos, em âmbito
local, regional, nacional e/
ou global, considerando as
diversas
tecnologias
disponíveis, os impactos
socioambientais,
os
direitos humanos e a
promoção da cidadania.
(EMIFCHSA11) Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente
conhecimentos e recursos
das Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas para
desenvolver um projeto
pessoal
ou
um
empreendimento
produtivo, em âmbito local,
regional, nacional e/ ou
global.
(EMIFCHSA12)
Desenvolver
projetos
pessoais ou produtivos,
utilizando as Ciências
Humanas
e
Sociais
Aplicadas para formular
propostas
concretas,

ASPIRAÇÕES DOCENTES
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2 aulas

Educação
Conectada

Mudanças
tecnológicas e
transformações
na Educação.
Momentos de
crise: impactos
na Educação.

Aulas
expositivas
dialogadas
Metodologias
Ativas

Investigação
Científica
Processos
Criativos
Mediação e
intervenção
sociocultural
Empreendedor
ismo

que orientem escolhas,
esforços e ações em
relação à sua vida
pessoal, profissional e
cidadã.

articuladas com o projeto
de vida, em âmbito local,
regional, nacional e/ou
global.

Investigação
Científica:
(EMIFCG01)
Identificar, selecionar,
processar e analisar
dados,
fatos
e
evidências
com
curiosidade, atenção,
criticidade e ética,
inclusive utilizando o
apoio de tecnologias
digitais.
(EMIFCG02)
Posicionar-se com base
em critérios científicos,
éticos
e
estéticos,
utilizando dados, fatos e
evidências
para
respaldar conclusões,
opiniões e argumentos,
por meio de afirmações
claras,
ordenadas,
coerentes
e
compreensíveis,
sempre
respeitando
valores
universais,
como
liberdade,
democracia,
justiça
social,
pluralidade,

(EMIFCHSA01) Investigar
e
analisar
situações
problema
envolvendo
temas e processos de
natureza histórica, social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional
e/ou
global,
considerando dados e
informações disponíveis
em diferentes mídias.
(EMIFCHSA02) Levantar e
testar hipóteses sobre
temas e processos de
natureza histórica, social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional
e/ou
global,
contextualizando
os
conhecimentos em sua
realidade local e utilizando
procedimentos
e
linguagens adequados à
investigação científica.
(EMIFCHSA03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou pesquisas

TI06 –Educação em
Direitos Humanos.
TI09 - Vida familiar e
social.
TI12 – Trabalho, Ciência e
Tecnologia.
TI13- Diversidade
cultural, religiosa e étnica.
TI14 – Trabalho e relações
de poder.
TI15- Ética e cidadania.
TI 17 – Povos e
comunidades tradicionais.
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solidariedade
e
sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar
informações,
conhecimentos e ideias
resultantes
de
investigações
científicas para criar ou
propor soluções para
problemas diversos.
Processos Criativos:
(EMIFCG04)
Reconhecer e analisar
diferentes
manifestações criativas,
artísticas e culturais,
por meio de vivências
presenciais e virtuais
que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade,
criticidade
e
criatividade.
(EMIFCG05)
Questionar, modificar e
adaptar
ideias
existentes
e
criar
propostas, obras ou
soluções
criativas,
originais ou inovadoras,
avaliando e assumindo
riscos para lidar com as
incertezas e colocá-las
em prática.
(EMIFCG06) Difundir
novas ideias, propostas,

(bibliográfica, exploratória,
de campo, experimental
etc.) em fontes confiáveis,
informações sobre temas e
processos de natureza
histórica,
social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional
e/ou
global,
identificando os diversos
pontos
de
vista
e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa
e
buscando
apresentar conclusões com
o uso de diferentes mídias.
(EMIFCHSA04)
Reconhecer produtos e/ou
processos criativos por
meio de fruição, vivências e
reflexão
crítica
sobre
temas e processos de
natureza histórica, social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional e/ou global.
(EMIFCHSA05) Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas
reais
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obras ou soluções por
meio de diferentes
linguagens, mídias e
plataformas, analógicas
e
digitais,
com
confiança e coragem,
assegurando
que
alcancem
os
interlocutores
pretendidos.
Mediação
e
intervenção
sociocultural:
(EMIFCG07)
Reconhecer e analisar
questões
sociais,
culturais e ambientais
diversas, identificando
e incorporando valores
importantes para si e
para o coletivo que
assegurem a tomada de
decisões conscientes,
consequentes,
colaborativas
e
responsáveis.
(EMIFCG08)
Compreender
e
considerar a situação, a
opinião e o sentimento
do outro, agindo com
empatia, flexibilidade e
resiliência
para
promover o diálogo, a
colaboração,
a

relacionados a temas e
processos de natureza
histórica,
social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional e/ou global.
(EMIFCHSA06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas,
criativas
e
inovadoras
para
problemas
reais
relacionados a temas e
processos de natureza
histórica,
social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional e/ ou global.
(EMIFCHSA07) Identificar
e explicar situações em que
ocorram
conflitos,
desequilíbrios e ameaças a
grupos
sociais,
à
diversidade de modos de
vida,
às
diferentes
identidades culturais e ao
meio ambiente, em âmbito
local, regional, nacional e/
ou global, com base em
fenômenos relacionados às
Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas.
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mediação e resolução
de conflitos, o combate
ao preconceito e a
valorização
da
diversidade.
(EMIFCG09) Participar
ativamente
da
proposição,
implementação
e
avaliação de solução
para
problemas
socioculturais
e/ou
ambientais em nível
local, regional, nacional
e/ou
global,
corresponsabilizandose pela realização de
ações
e
projetos
voltados
ao
bem
comum.
Empreendedorismo:
(EMIFCG10)
Reconhecer e utilizar
qualidades
e
fragilidades
pessoais
com confiança para
superar desafios e
alcançar
objetivos
pessoais e profissionais,
agindo
de
forma
proativa
e
empreendedora
e
perseverando
em
situações de estresse,

(EMIFCHSA08) Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente
conhecimentos e recursos
das Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas para
propor ações individuais
e/ou coletivas de mediação
e
intervenção
sobre
problemas de natureza
sociocultural e de natureza
ambiental, em âmbito local,
regional, nacional e/ ou
global,
baseadas
no
respeito às diferenças, na
escuta, na empatia e na
responsabilidade
socioambiental.
(EMIFCHSA09) Propor e
testar
estratégias
de
mediação e intervenção
para resolver problemas de
natureza sociocultural e de
natureza ambiental, em
âmbito local, regional,
nacional
e/ou
global,
relacionados às Ciências
Humanas
e
Sociais
Aplicadas.
(EMIFCHSA10)
Avaliar
como
oportunidades,
conhecimentos e recursos
relacionados às Ciências
Humanas
e
Sociais
Aplicadas
podem
ser
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frustração, fracasso e
adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar
estratégias
de
planejamento,
organização
e
empreendedorismo
para estabelecer e
adaptar
metas,
identificar caminhos,
mobilizar apoios e
recursos, para realizar
projetos pessoais e
produtivos com foco,
persistência
e
efetividade.
(EMIFCG12) Refletir
continuamente sobre
seu
próprio
desenvolvimento
e
sobre seus objetivos
presentes e futuros,
identificando
aspirações
e
oportunidades,
inclusive relacionadas
ao mundo do trabalho,
que orientem escolhas,
esforços e ações em
relação à sua vida
pessoal, profissional e
cidadã.

utilizadas na concretização
de projetos pessoais ou
produtivos, em âmbito
local, regional, nacional e/
ou global, considerando as
diversas
tecnologias
disponíveis, os impactos
socioambientais,
os
direitos humanos e a
promoção da cidadania.
(EMIFCHSA11) Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente
conhecimentos e recursos
das Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas para
desenvolver um projeto
pessoal
ou
um
empreendimento
produtivo, em âmbito local,
regional, nacional e/ ou
global.
(EMIFCHSA12)
Desenvolver
projetos
pessoais ou produtivos,
utilizando as Ciências
Humanas
e
Sociais
Aplicadas para formular
propostas
concretas,
articuladas com o projeto
de vida, em âmbito local,
regional, nacional e/ou
global.

ASPIRAÇÕES DOCENTES
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3 aulas

Ciência por
Investigação

Alfabetização
Científica

Aulas Teóricas e
Dialogadas

Investigação
científica

Seminário

Processos
criativos

Núcleo de
estudos

Mediação e
Intervenção
sociocultural

Investigação
Científica:
Habilidades
relacionadas
ao
pensar
e
fazer
científico:
(EMIFCG01)
Identificar, selecionar,
processar e analisar
dados,
fatos
e
evidências
com
curiosidade, atenção,
criticidade e ética,
inclusive utilizando o
apoio de tecnologias
digitais.
(EMIFCG02)
Posicionar-se com base
em critérios científicos,
éticos
e
estéticos,
utilizando dados, fatos e
evidências
para
respaldar conclusões,
opiniões e argumentos,
por meio de afirmações
claras,
ordenadas,
coerentes
e
compreensíveis,
sempre
respeitando
valores
universais,
como
liberdade,
democracia,
justiça
sociocultural,
pluralidade,

(EMIFCNT01) Investigar e
analisar
situaçõesproblema e variáveis que
interferem na dinâmica de
fenômenos da natureza e/
ou
de
processos
tecnológicos, considerando
dados
e
informações
disponíveis em diferentes
mídias, com ou sem o uso
de
dispositivos
e
aplicativos digitais.
(EMIFCNT02) Levantar e
testar hipóteses sobre
variáveis que interferem na
dinâmica de fenômenos da
natureza
e/ou
de
processos
tecnológicos,
com ou sem o uso de
dispositivos e aplicativos
digitais,
utilizando
procedimentos
e
linguagens adequados à
investigação científica.
(EMIFCNT03) Selecionar e
sistematizar, com base em
estudos e/ou pesquisas
(bibliográfica, exploratória,
de campo, experimental
etc.) em fontes confiáveis,
informações
sobre
a
dinâmica dos fenômenos
da natureza e/ou de
processos
tecnológicos,
identificando os diversos

TI03 - Educação
Ambiental.
TI08 – Saúde.
TI09 - Vida família e social.
TI10 - Educação para o
consumo consciente.
TI12 - Trabalho, Ciências e
Tecnologia.
TI15 - Ética e cidadania
TI18 - Educação
Patrimonial.
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solidariedade
e
sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar
informações,
conhecimentos e ideias
resultantes
de
investigações
científicas para criar ou
propor soluções para
problemas diversos.
Processos Criativos:
Habilidades
relacionadas
ao
pensar
e
fazer
criativo:
(EMIFCG04)
Reconhecer e analisar
diferentes
manifestações criativas,
artísticas e culturais,
por meio de vivências
presenciais e virtuais
que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade,
criticidade
e
criatividade.
(EMIFCG05)
Questionar, modificar e
adaptar
ideias
existentes
e
criar
propostas, obras ou
soluções
criativas,
originais ou inovadoras,
avaliando e assumindo
riscos para lidar com as

pontos
de
vista
e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa
e
buscando
apresentar conclusões com
o uso de diferentes mídias.
(EMIFCNT04) Reconhecer
produtos e/ou processos
criativos por meio de
fruição,
vivências
e
reflexão crítica sobre a
dinâmica dos fenômenos
naturais e/ou de processos
tecnológicos, com ou sem o
uso de dispositivos e
aplicativos digitais (como
softwares de simulação e
de realidade virtual, entre
outros).
(EMIFCNT05) Selecionar e
mobilizar
intencionalmente recursos
criativos relacionados às
Ciências da Natureza para
resolver problemas reais
do
ambiente
e
da
sociedade, explorando e
contrapondo
diversas
fontes de informação.
(EMIFCNT06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas,
criativas
e
inovadoras
para
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incertezas e colocá-las
em prática.
(EMIFCG06) Difundir
novas ideias, propostas,
obras ou soluções por
meio de diferentes
linguagens, mídias e
plataformas, analógicas
e
digitais,
com
confiança e coragem,
assegurando
que
alcancem
os
interlocutores
pretendidos.
Mediação
e
intervenção
sociocultural
Habilidades
relacionadas
à
convivência e atuação
sociocultural:
(EMIFCG07)
Reconhecer e analisar
questões
sociais,
culturais e ambientais
diversas, identificando
e incorporando valores
importantes para si e
para o coletivo que
assegurem a tomada de
decisões conscientes,
consequentes,
colaborativas
e
responsáveis.

problemas
reais,
considerando a aplicação
de design de soluções e o
uso de tecnologias digitais,
programação
e/ou
pensamento
computacional que apoiem
a construção de protótipos,
dispositivos
e/ou
equipamentos, com o
intuito de melhorar a
qualidade de vida e/ou os
processos produtivos.
(EMIFCNT07) Identificar e
explicar
questões
socioculturais e ambientais
relacionadas a fenômenos
físicos, químicos e/ou
biológicos.
(EMIFCNT08) Selecionar e
mobilizar
intencionalmente
conhecimentos e recursos
das Ciências da Natureza
para
propor
ações
individuais e/ou coletivas
de mediação e intervenção
sobre
problemas
socioculturais e problemas
ambientais.
(EMIFCNT09) Propor e
testar
estratégias
de
mediação e intervenção
para resolver problemas de
natureza sociocultural e de
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(EMIFCG08)
Compreender
e
considerar a situação, a
opinião e o sentimento
do outro, agindo com
empatia, flexibilidade e
resiliência
para
promover o diálogo, a
colaboração,
a
mediação e resolução
de conflitos, o combate
ao preconceito e a
valorização
da
diversidade.
(EMIFCG09) Participar
ativamente
da
proposição,
implementação
e
avaliação de solução
para
problemas
socioculturais
e/ou
ambientais em nível
local, regional, nacional
e/ou
global,
corresponsabilizandose pela realização de
ações
e
projetos
voltados
ao
bem
comum.

natureza
ambiental
relacionados às Ciências da
Natureza.

ASPIRAÇÕES DOCENTES
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3 aulas

Humanidade
s 4.0

Ciências
Humanas:
compreensão
dos fenômenos
sociais da
atualidade.
Fases da
Revolução
Industrial e seus
impactos no
contexto da
Sociedade 4.0.
Trabalho,
Ciência e
Tecnologia no
Século XXI.

Aulas
expositivas
dialogadas
Metodologias
Ativas

Investigação
Científica
Mediação e
Intervenção
Sociocultural

(EMIFCG01)
Identificar, selecionar,
processar e analisar
dados,
fatos
e
evidências
com
curiosidade, atenção,
criticidade e ética,
inclusive utilizando o
apoio de tecnologias
digitais.
(EMIFCG02)
Posicionar-se com base
em critérios científicos,
éticos
e
estéticos,
utilizando dados, fatos e
evidências
para
respaldar conclusões,
opiniões e argumentos,
por meio de afirmações
claras,
ordenadas,
coerentes
e
compreensíveis,
sempre
respeitando
valores
universais,
como
liberdade,
democracia,
justiça
social,
pluralidade,
solidariedade
e
sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar
informações,
conhecimentos e ideias
resultantes
de
investigações
científicas para criar ou

(EMIFCHSA01) Investigar
e
analisar
situaçõesproblema
envolvendo
temas e processos de
natureza histórica, social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional
e/ou
global,
considerando dados e
informações disponíveis
em diferentes mídias.
(EMIFCHSA02) Levantar e
testar hipóteses sobre
temas e processos de
natureza histórica, social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional
e/ou
global,
contextualizando
os
conhecimentos em sua
realidade local e utilizando
procedimentos
e
linguagens adequados à
investigação científica.
(EMIFCHSA03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou pesquisas
(bibliográfica, exploratória,
de campo, experimental
etc.) em fontes confiáveis,
informações sobre temas e
processos de natureza
histórica,
social,

TI06 - Educação em
Direitos Humanos.
TI08 - Saúde.
TI09 - Vida Familiar e
Social.
TI10 - Educação para o
Consumo Consciente.
TI12 - Trabalho, Ciência e
Tecnologia.
TI13 - Diversidade
Cultural, Religiosa e Étnica.
TI14 - Trabalho e Relações
de Poder.
TI15 - Ética e Cidadania.
TI16 - Gênero,
Sexualidade, Poder e
Sociedade.
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propor soluções para
problemas diversos.
(EMIFCG07)
Reconhecer e analisar
questões
sociais,
culturais e ambientais
diversas, identificando
e incorporando valores
importantes para si e
para o coletivo que
assegurem a tomada de
decisões conscientes,
consequentes,
colaborativas
e
responsáveis.
(EMIFCG08)
Compreender
e
considerar a situação, a
opinião e o sentimento
do outro, agindo com
empatia, flexibilidade e
resiliência
para
promover o diálogo, a
colaboração,
a
mediação e resolução
de conflitos, o combate
ao preconceito e a
valorização
da
diversidade.
(EMIFCG09) Participar
ativamente
da
proposição,
implementação
e
avaliação de solução
para
problemas

econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional
e/ou
global,
identificando os diversos
pontos
de
vista
e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa
e
buscando
apresentar conclusões com
o uso de diferentes mídias.
(EMIFCHSA07)
Identificar
e
explicar
situações em que ocorram
conflitos, desequilíbrios e
ameaças a grupos sociais, à
diversidade de modos de
vida,
às
diferentes
identidades culturais e ao
meio ambiente, em âmbito
local, regional, nacional
e/ou global, com base em
fenômenos relacionados às
Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas.
(EMIFCHSA08) Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente
conhecimentos e recursos
das Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas para
propor ações individuais
e/ou coletivas de mediação

ASPIRAÇÕES DOCENTES
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2 aulas

Matemática

“Matematização”
: a Matemática
em situações do
cotidiano.

Aulas teóricas

Investigação
Científica

Aulas práticas
Oficinas
Núcleos de
estudo

Processos
Criativos

socioculturais
e/ou
ambientais em nível
local, regional, nacional
e/ou
global,
corresponsabilizandose pela realização de
ações
e
projetos
voltados
ao
bem
comum

e
intervenção
sobre
problemas de natureza
sociocultural e de natureza
ambiental, em âmbito local,
regional, nacional e/ou
global,
baseadas
no
respeito às diferenças, na
escuta, na empatia e na
responsabilidade
socioambiental.
(EMIFCHSA09) Propor e
testar
estratégias
de
mediação e intervenção
para resolver problemas de
natureza sociocultural e de
natureza ambiental, em
âmbito local, regional,
nacional
e/ou
global,
relacionados às Ciências
Humanas
e
Sociais
Aplicadas.

Investigação
Científica:
(EMIFCG01)
Identificar, selecionar,
processar e analisar
dados,
fatos
e
evidências
com
curiosidade, atenção,
criticidade e ética,
inclusive utilizando o
apoio de tecnologias
digitais.

(EMIFMAT01) Investigar e
analisar
situaçõesproblema identificando e
selecionando
conhecimentos
matemáticos
relevantes
para uma dada situação,
elaborando modelos para
sua representação.
(EMIFMAT02) Levantar e
testar hipóteses sobre
variáveis que interferem na
explicação ou resolução de

TI01 - Direito da Criança e
do Adolescente.
TI02 - Educação para o
Trânsito.
TI03 - Educação Ambiental.
TI04 - Educação Alimentar e
Nutricional.
TI05- Processo de
Envelhecimento, respeito e
Valorização do Idoso.
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(EMIFCG02)
Posicionar-se com base
em critérios científicos,
éticos
e
estéticos,
utilizando dados, fatos e
evidências
para
respaldar conclusões,
opiniões e argumentos,
por meio de afirmações
claras,
ordenadas,
coerentes
e
compreensíveis,
sempre
respeitando
valores
universais,
como
liberdade,
democracia,
justiça
social,
pluralidade,
solidariedade
e
sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar
informações,
conhecimentos e ideias
resultantes
de
investigações
científicas para criar ou
propor soluções para
problemas diversos.
Processos Criativos:
(EMIFCG04)
Reconhecer e analisar
diferentes
manifestações criativas,
artísticas e culturais,
por meio de vivências

uma
situação-problema
elaborando modelos com a
linguagem
matemática
para analisá-la e avaliar sua
adequação em termos de
possíveis
limitações,
eficiência e possibilidades
de generalização.
(EMIFMAT03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ ou pesquisas
(bibliográfica, exploratória,
de campo, experimental
etc.) em fontes confiáveis,
informações
sobre
a
contribuição
da
Matemática na explicação
de fenômenos de natureza
científica,
social,
profissional, cultural, de
processos
tecnológicos,
identificando os diversos
pontos
de
vista
e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa
e
buscando
apresentar conclusões com
o uso de diferentes mídias.
(EMIFMAT04)
Reconhecer produtos e/ ou
processos criativos por
meio de fruição, vivências e

TI06 - Educação em Direitos
Humanos.
TI07 - Educação Para as
Relações Étnico-Raciais e
Ensino de História e Cultura
Afro-Brasileira, Africana e
Indígena.
TI08 - Saúde.
TI09 - Vida Familiar e Social.
TI10 - Educação para o
Consumo Consciente.
TI11 - Educação Financeira e
Fiscal.
TI12 - Trabalho, Ciência e
Tecnologia.
TI13 - Diversidade Cultural,
Religiosa e Étnica.
TI14- Trabalho e Relações de
Poder.
TI15- Ética e Cidadania.
TI16- Gênero, Sexualidade,
Poder e Sociedade.
TI17- Povos e Comunidades
Tradicionais.
TI18- Educação Patrimonial.
TI19- Diálogo Intercultural e
Inter-Religioso.
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presenciais e virtuais
que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade,
criticidade
e
criatividade.
(EMIFCG05)
Questionar, modificar e
adaptar
ideias
existentes
e
criar
propostas, obras ou
soluções
criativas,
originais ou inovadoras,
avaliando e assumindo
riscos para lidar com as
incertezas e colocá-las
em prática.
(EMIFCG06) Difundir
novas ideias, propostas,
obras ou soluções por
meio de diferentes
linguagens, mídias e
plataformas, analógicas
e
digitais,
com
confiança e coragem,
assegurando
que
alcancem
os
interlocutores
pretendidos.

reflexão
crítica
na
produção do conhecimento
matemático e sua aplicação
no desenvolvimento de
processos
tecnológicos
diversos.
(EMIFMAT05) Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente recursos
criativos relacionados à
Matemática para resolver
problemas de natureza
diversa, incluindo aqueles
que permitam a produção
de novos conhecimentos
matemáticos,
comunicando com precisão
suas ações e reflexões
relacionadas
a
constatações,
interpretações
e
argumentos, bem como
adequando-os às situações
originais.
(EMIFMAT06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas,
criativas
e
inovadoras
para
problemas
reais,
considerando a aplicação
dos
conhecimentos
matemáticos associados ao
domínio de operações e
relações
matemáticas

ASPIRAÇÕES DOCENTES
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simbólicas e formais, de
modo a desenvolver novas
abordagens e estratégias
para
enfrentar
novas
situações.

3 aulas

Linguagens:
interações
com o
mundo

A leitura e as
leituras.

Aulas teóricas
Núcleos de
estudo
Laboratórios de
Leituras
Seminários

Investigação
Científica
Processos
Criativos
Mediação e
intervenção
sociocultural
Empreendedor
ismo

Investigação
Científica:
(EMIFCG01)
Identificar, selecionar,
processar e analisar
dados,
fatos
e
evidências
com
curiosidade, atenção,
criticidade e ética,
inclusive utilizando o
apoio de tecnologias
digitais.
(EMIFCG02)
Posicionar-se com base
em critérios científicos,
éticos
e
estéticos,
utilizando dados, fatos e
evidências
para
respaldar conclusões,
opiniões e argumentos,
por meio de afirmações
claras,
ordenadas,
coerentes
e
compreensíveis,
sempre
respeitando

(EMIFLGG01) Investigar e
analisar a organização, o
funcionamento e/ou os
efeitos de sentido de
enunciados e discursos
materializados nas diversas
línguas
e
linguagens
(imagens estáticas e em
movimento;
música;
linguagens corporais e do
movimento, entre outras),
situando-os no contexto de
um ou mais campos de
atuação
social
e
considerando dados e
informações
disponíveis
em diferentes mídias.
(EMIFLGG02) Levantar e
testar hipóteses sobre a
organização,
o
funcionamento e/ou os
efeitos de sentido de
enunciados e discursos
materializados nas diversas
línguas
e
linguagens

TI01 - Direito da Criança e
do Adolescente.
TI02 - Educação para o
Trânsito.
TI03 - Educação
Ambiental.
TI04 - Educação Alimentar
e Nutricional.
TI05 - Processo de
Envelhecimento, respeito e
Valorização do Idoso.
TI06 - Educação em
Direitos Humanos.
TI07 - Educação Para as
Relações Étnico-Raciais e
Ensino de História e
Cultura Afro-Brasileira,
Africana e Indígena.
TI08 - Saúde.
TI09 - Vida Familiar e
Social.
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valores
universais,
como
liberdade,
democracia,
justiça
social,
pluralidade,
solidariedade
e
sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar
informações,
conhecimentos e ideias
resultantes
de
investigações
científicas para criar ou
propor soluções para
problemas diversos.
Processos Criativos:
(EMIFCG04)
Reconhecer e analisar
diferentes
manifestações criativas,
artísticas e culturais,
por meio de vivências
presenciais e virtuais
que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade,
criticidade
e
criatividade.
(EMIFCG05)
Questionar, modificar e
adaptar
ideias
existentes
e
criar
propostas, obras ou
soluções
criativas,
originais ou inovadoras,

(imagens estáticas e em
movimento;
música;
linguagens corporais e do
movimento, entre outras),
situando-os no contexto de
um ou mais campos de
atuação social e utilizando
procedimentos
e
linguagens adequados à
investigação científica.
(EMIFLGG03) Selecionar e
sistematizar, com base em
estudos e/ou pesquisas
(bibliográfica, exploratória,
de campo, experimental
etc.) em fontes confiáveis,
informações
sobre
português
brasileiro,
língua(s)
e/
ou
linguagem(ns) específicas,
visando
fundamentar
reflexões e hipóteses sobre
a
organização,
o
funcionamento e/ou os
efeitos de sentido de
enunciados e discursos
materializados nas diversas
línguas
e
linguagens
(imagens estáticas e em
movimento;
música;
linguagens corporais e do
movimento, entre outras),
identificando os diversos
pontos
de
vista
e

TI10 - Educação para o
Consumo Consciente.
TI11 - Educação
Financeira e Fiscal.
TI12 - Trabalho, Ciência e
Tecnologia.
TI13- Diversidade
Cultural, Religiosa e Étnica.
TI14- Trabalho e Relações
de Poder.
TI15 - Ética e Cidadania.
TI16 - Gênero,
Sexualidade, Poder e
Sociedade.
TI17 - Povos e
Comunidades Tradicionais.
TI18 - Educação
Patrimonial.
TI19 - Diálogo
Intercultural e InterReligioso.
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avaliando e assumindo
riscos para lidar com as
incertezas e colocá-las
em prática.
(EMIFCG06) Difundir
novas ideias, propostas,
obras ou soluções por
meio de diferentes
linguagens, mídias e
plataformas, analógicas
e
digitais,
com
confiança e coragem,
assegurando
que
alcancem
os
interlocutores
pretendidos.
Mediação
e
intervenção
sociocultural:
(EMIFCG07)
Reconhecer e analisar
questões
sociais,
culturais e ambientais
diversas, identificando
e incorporando valores
importantes para si e
para o coletivo que
assegurem a tomada de
decisões conscientes,
consequentes,
colaborativas
e
responsáveis.
(EMIFCG08)
Compreender
e

posicionando-se mediante
argumentação,
com
o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa
e
buscando
apresentar conclusões com
o uso de diferentes mídias.
(EMIFLGG04) Reconhecer
produtos e/ou processos
criativos por meio de
fruição, vivências e reflexão
crítica sobre obras ou
eventos
de
diferentes
práticas artísticas, culturais
e/ou corporais, ampliando
o
repertório/domínio
pessoal
sobre
o
funcionamento
e
os
recursos da(s) língua(s) ou
da(s) linguagem(ns).
(EMIFLGG05) Selecionar e
mobilizar
intencionalmente, em um
ou mais campos de atuação
social, recursos criativos de
diferentes
línguas
e
linguagens
(imagens
estáticas e em movimento;
música;
linguagens
corporais e do movimento,
entre
outras),
para
participar de projetos e/ou
processos criativos.
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considerar a situação, a
opinião e o sentimento
do outro, agindo com
empatia, flexibilidade e
resiliência
para
promover o diálogo, a
colaboração,
a
mediação e resolução
de conflitos, o combate
ao preconceito e a
valorização
da
diversidade.
(EMIFCG09) Participar
ativamente
da
proposição,
implementação
e
avaliação de solução
para
problemas
socioculturais
e/ou
ambientais em nível
local, regional, nacional
e/ou
global,
corresponsabilizandose pela realização de
ações
e
projetos
voltados
ao
bem
comum.
Empreendedorismo:
(EMIFCG10)
Reconhecer e utilizar
qualidades
e
fragilidades
pessoais
com confiança para
superar desafios e

(EMIFLGG06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas,
criativas
e
inovadoras para problemas
reais, utilizando as diversas
línguas
e
linguagens
(imagens estáticas e em
movimento;
línguas;
linguagens corporais e do
movimento, entre outras),
em um ou mais campos de
atuação social, combatendo
a estereotipia, o lugar
comum e o clichê.
(EMIFLGG07) Identificar e
explicar
questões
socioculturais e ambientais
passíveis de mediação e
intervenção por meio de
práticas de linguagem.
(EMIFLGG08) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos e recursos
das práticas de linguagem
para
propor
ações
individuais e/ ou coletivas
de mediação e intervenção
sobre formas de interação e
de atuação social, artísticocultural ou ambiental,
visando colaborar para o
convívio democrático e
republicano
com
a
diversidade humana e para
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alcançar
objetivos
pessoais e profissionais,
agindo
de
forma
proativa
e
empreendedora
e
perseverando
em
situações de estresse,
frustração, fracasso e
adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar
estratégias
de
planejamento,
organização
e
empreendedorismo
para estabelecer e
adaptar
metas,
identificar caminhos,
mobilizar apoios e
recursos, para realizar
projetos pessoais e
produtivos com foco,
persistência
e
efetividade.
(EMIFCG12) Refletir
continuamente sobre
seu
próprio
desenvolvimento
e
sobre seus objetivos
presentes e futuros,
identificando
aspirações
e
oportunidades,
inclusive relacionadas
ao mundo do trabalho,

o cuidado com o meio
ambiente.
(EMIFLGG09) Propor e
testar
estratégias
de
mediação e intervenção
sociocultural e ambiental,
selecionando
adequadamente elementos
das diferentes linguagens.
(EMIFLGG10)
Avaliar
como
oportunidades,
conhecimentos e recursos
relacionados às várias
linguagens podem ser
utilizados na concretização
de projetos pessoais ou
produtivos, considerando
as diversas tecnologias
disponíveis e os impactos
socioambientais.
(EMIFLGG11) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos e recursos
das práticas de linguagem
para
desenvolver
um
projeto pessoal ou um
empreendimento
produtivo.
(EMIFLGG12) Desenvolver
projetos
pessoais
ou
produtivos, utilizando as
práticas de linguagens
socialmente relevantes, em
diferentes
campos
de
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que orientem escolhas,
esforços e ações em
relação à sua vida
pessoal, profissional e
cidadã.

atuação, para formular
propostas
concretas,
articuladas com o projeto
de vida.

ASPIRAÇÕES DOCENTES
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MÓDULO II
Período: 2º Trimestre
Série: 3ª

C.H
semanal

Unidade
Curricular

Objeto de
Conhecimento

2 aulas

Vivência
Pedagógica

Vivência
pedagógica: obs
ervação
das
aulas, estudos de
caso,
dentre
outros.
Análise
dos
dados da escola
(Avaliações
externas
[PAEBES, ENEM,
SAEB],
indicadores,
Plano de Ação,
PDDI, Matrizes
de Referência).
Elaboração do
projeto de

Tipo de
Unidade
Curricular
Sugerida

Eixo
Estruturante

Aulas expositivas
dialogadas

Investigação
Científica

Projeto de
intervenção
pedagógica

Processos
Criativos

Aprendizagem
colaborativa

Mediação e
intervenção
sociocultural

Metodologias
Ativas

Empreendend
orismo

Habilidades dos
Itinerários
Formativos
Associadas às
Competências
Gerais da Base
Nacional Comum
Curricular

Habilidades
Específicas dos
Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes

Investigação
Científica:
(EMIFCG01)
Identificar, selecionar,
processar e analisar
dados,
fatos
e
evidências
com
curiosidade, atenção,
criticidade e ética,
inclusive utilizando o
apoio de tecnologias
digitais.
(EMIFCG02)
Posicionar-se com base
em critérios científicos,
éticos
e
estéticos,
utilizando dados, fatos e
evidências
para
respaldar conclusões,
opiniões e argumentos,
por meio de afirmações
claras,
ordenadas,

(EMIFCHSA01) Investigar
e
analisar
situações
problema
envolvendo
temas e processos de
natureza histórica, social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional
e/ou
global,
considerando dados e
informações disponíveis
em diferentes mídias.
(EMIFCHSA02) Levantar e
testar hipóteses sobre
temas e processos de
natureza histórica, social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional
e/ou
global,
contextualizando
os
conhecimentos em sua

Temas Integradores

TI01 – Direito da criança e
do adolescente.
TI06 –Educação em
Direitos Humanos.
TI12 – Trabalho, Ciência e
Tecnologia.
TI13- Diversidade
cultural, religiosa e étnica.
TI14 – Trabalho e relações
de poder.
TI15- Ética e cidadania
TI16 – Gênero,
sexualidade, poder e
sociedade.
TI 17 – Povos e
comunidades tradicionais.

ASPIRAÇÕES DOCENTES
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intervenção no
contexto escolar.

coerentes
e
compreensíveis,
sempre
respeitando
valores
universais,
como
liberdade,
democracia,
justiça
social,
pluralidade,
solidariedade
e
sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar
informações,
conhecimentos e ideias
resultantes
de
investigações
científicas para criar ou
propor soluções para
problemas diversos.
Processos Criativos:
(EMIFCG04)
Reconhecer e analisar
diferentes
manifestações criativas,
artísticas e culturais,
por meio de vivências
presenciais e virtuais
que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade,
criticidade
e
criatividade.
(EMIFCG05)
Questionar, modificar e
adaptar
ideias
existentes
e
criar
propostas, obras ou
soluções
criativas,

realidade local e utilizando
procedimentos
e
linguagens adequados à
investigação científica.
(EMIFCHSA03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou pesquisas
(bibliográfica, exploratória,
de campo, experimental
etc.) em fontes confiáveis,
informações sobre temas e
processos de natureza
histórica,
social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional
e/ou
global,
identificando os diversos
pontos
de
vista
e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa
e
buscando
apresentar conclusões com
o uso de diferentes mídias.
(EMIFCHSA04)
Reconhecer produtos e/ou
processos criativos por
meio de fruição, vivências e
reflexão
crítica
sobre
temas e processos de
natureza histórica, social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
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originais ou inovadoras,
avaliando e assumindo
riscos para lidar com as
incertezas e colocá-las
em prática.
(EMIFCG06) Difundir
novas ideias, propostas,
obras ou soluções por
meio de diferentes
linguagens, mídias e
plataformas, analógicas
e
digitais,
com
confiança e coragem,
assegurando
que
alcancem
os
interlocutores
pretendidos.
Mediação
e
intervenção
sociocultural:
(EMIFCG07)
Reconhecer e analisar
questões
sociais,
culturais e ambientais
diversas, identificando
e incorporando valores
importantes para si e
para o coletivo que
assegurem a tomada de
decisões conscientes,
consequentes,
colaborativas
e
responsáveis.
(EMIFCG08)
Compreender
e

âmbito local, regional,
nacional e/ou global.
(EMIFCHSA05) Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas
reais
relacionados a temas e
processos de natureza
histórica,
social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional e/ou global.
(EMIFCHSA06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas,
criativas
e
inovadoras
para
problemas
reais
relacionados a temas e
processos de natureza
histórica,
social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional e/ ou global.
(EMIFCHSA07) Identificar
e explicar situações em que
ocorram
conflitos,
desequilíbrios e ameaças a
grupos
sociais,
à
diversidade de modos de
vida,
às
diferentes
identidades culturais e ao
meio ambiente, em âmbito
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considerar a situação, a
opinião e o sentimento
do outro, agindo com
empatia, flexibilidade e
resiliência
para
promover o diálogo, a
colaboração,
a
mediação e resolução
de conflitos, o combate
ao preconceito e a
valorização
da
diversidade.
(EMIFCG09) Participar
ativamente
da
proposição,
implementação
e
avaliação de solução
para
problemas
socioculturais
e/ou
ambientais em nível
local, regional, nacional
e/ou
global,
corresponsabilizandose pela realização de
ações
e
projetos
voltados
ao
bem
comum.
Empreendedorismo:
(EMIFCG10)
Reconhecer e utilizar
qualidades
e
fragilidades
pessoais
com confiança para
superar desafios e
alcançar
objetivos

local, regional, nacional e/
ou global, com base em
fenômenos relacionados às
Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas.
(EMIFCHSA08) Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente
conhecimentos e recursos
das Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas para
propor ações individuais
e/ou coletivas de mediação
e
intervenção
sobre
problemas de natureza
sociocultural e de natureza
ambiental, em âmbito local,
regional, nacional e/ ou
global,
baseadas
no
respeito às diferenças, na
escuta, na empatia e na
responsabilidade
socioambiental.
(EMIFCHSA09) Propor e
testar
estratégias
de
mediação e intervenção
para resolver problemas de
natureza sociocultural e de
natureza ambiental, em
âmbito local, regional,
nacional
e/ou
global,
relacionados às Ciências
Humanas
e
Sociais
Aplicadas.
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pessoais e profissionais,
agindo
de
forma
proativa
e
empreendedora
e
perseverando
em
situações de estresse,
frustração, fracasso e
adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar
estratégias
de
planejamento,
organização
e
empreendedorismo
para estabelecer e
adaptar
metas,
identificar caminhos,
mobilizar apoios e
recursos, para realizar
projetos pessoais e
produtivos com foco,
persistência
e
efetividade.
(EMIFCG12) Refletir
continuamente sobre
seu
próprio
desenvolvimento
e
sobre seus objetivos
presentes e futuros,
identificando
aspirações
e
oportunidades,
inclusive relacionadas
ao mundo do trabalho,
que orientem escolhas,
esforços e ações em

(EMIFCHSA10)
Avaliar
como
oportunidades,
conhecimentos e recursos
relacionados às Ciências
Humanas
e
Sociais
Aplicadas
podem
ser
utilizadas na concretização
de projetos pessoais ou
produtivos, em âmbito
local, regional, nacional e/
ou global, considerando as
diversas
tecnologias
disponíveis, os impactos
socioambientais,
os
direitos humanos e a
promoção da cidadania.
(EMIFCHSA11) Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente
conhecimentos e recursos
das Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas para
desenvolver um projeto
pessoal
ou
um
empreendimento
produtivo, em âmbito local,
regional, nacional e/ ou
global.
(EMIFCHSA12)
Desenvolver
projetos
pessoais ou produtivos,
utilizando as Ciências
Humanas
e
Sociais
Aplicadas para formular
propostas
concretas,

ASPIRAÇÕES DOCENTES
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relação à sua vida
pessoal, profissional e
cidadã.
2 aulas

Educação
Conectada

Educação 4.0:
contexto atual,
educação digital,
gestão do
conhecimento e
cibercultura.
Novas
tecnologias e
desafios para
Educação:
Cyberbullying,
Fake News,
Digitalização da
vida, Metadados.
.

Aulas expositivas
e dialogadas

Investigação
Científica

Metodologias
Ativas

Processos
Criativos
Mediação e
intervenção
sociocultural
Empreendedor
ismo

Investigação
Científica:
(EMIFCG01)
Identificar, selecionar,
processar e analisar
dados,
fatos
e
evidências
com
curiosidade, atenção,
criticidade e ética,
inclusive utilizando o
apoio de tecnologias
digitais.
(EMIFCG02)
Posicionar-se com base
em critérios científicos,
éticos
e
estéticos,
utilizando dados, fatos e
evidências
para
respaldar conclusões,
opiniões e argumentos,
por meio de afirmações
claras,
ordenadas,
coerentes
e
compreensíveis,
sempre
respeitando
valores
universais,
como
liberdade,
democracia,
justiça
social,
pluralidade,
solidariedade
e
sustentabilidade.

articuladas com o projeto
de vida, em âmbito local,
regional, nacional e/ou
global.
(EMIFCHSA01) Investigar
e
analisar
situações
problema
envolvendo
temas e processos de
natureza histórica, social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional
e/ou
global,
considerando dados e
informações disponíveis
em diferentes mídias.
(EMIFCHSA02) Levantar e
testar hipóteses sobre
temas e processos de
natureza histórica, social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional
e/ou
global,
contextualizando
os
conhecimentos em sua
realidade local e utilizando
procedimentos
e
linguagens adequados à
investigação científica.
(EMIFCHSA03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou pesquisas
(bibliográfica, exploratória,
de campo, experimental

TI06 –Educação em
Direitos Humanos.
TI12 – Trabalho, Ciência e
Tecnologia.
TI14 – Trabalho e relações
de poder.
TI15- Ética e cidadania
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(EMIFCG03) Utilizar
informações,
conhecimentos e ideias
resultantes
de
investigações
científicas para criar ou
propor soluções para
problemas diversos.
Processos Criativos:
(EMIFCG04)
Reconhecer e analisar
diferentes
manifestações criativas,
artísticas e culturais,
por meio de vivências
presenciais e virtuais
que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade,
criticidade
e
criatividade.
(EMIFCG05)
Questionar, modificar e
adaptar
ideias
existentes
e
criar
propostas, obras ou
soluções
criativas,
originais ou inovadoras,
avaliando e assumindo
riscos para lidar com as
incertezas e colocá-las
em prática.
(EMIFCG06) Difundir
novas ideias, propostas,
obras ou soluções por
meio de diferentes

etc.) em fontes confiáveis,
informações sobre temas e
processos de natureza
histórica,
social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional
e/ou
global,
identificando os diversos
pontos
de
vista
e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa
e
buscando
apresentar conclusões com
o uso de diferentes mídias.
(EMIFCHSA04)
Reconhecer produtos e/ou
processos criativos por
meio de fruição, vivências e
reflexão
crítica
sobre
temas e processos de
natureza histórica, social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional e/ou global.
(EMIFCHSA05) Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas
reais
relacionados a temas e
processos de natureza
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linguagens, mídias e
plataformas, analógicas
e
digitais,
com
confiança e coragem,
assegurando
que
alcancem
os
interlocutores
pretendidos.
Mediação
e
intervenção
sociocultural:
(EMIFCG07)
Reconhecer e analisar
questões
sociais,
culturais e ambientais
diversas, identificando
e incorporando valores
importantes para si e
para o coletivo que
assegurem a tomada de
decisões conscientes,
consequentes,
colaborativas
e
responsáveis.
(EMIFCG08)
Compreender
e
considerar a situação, a
opinião e o sentimento
do outro, agindo com
empatia, flexibilidade e
resiliência
para
promover o diálogo, a
colaboração,
a
mediação e resolução
de conflitos, o combate

histórica,
social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional e/ou global.
(EMIFCHSA06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas,
criativas
e
inovadoras
para
problemas
reais
relacionados a temas e
processos de natureza
histórica,
social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional e/ ou global.
(EMIFCHSA07) Identificar
e explicar situações em que
ocorram
conflitos,
desequilíbrios e ameaças a
grupos
sociais,
à
diversidade de modos de
vida,
às
diferentes
identidades culturais e ao
meio ambiente, em âmbito
local, regional, nacional e/
ou global, com base em
fenômenos relacionados às
Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas.
(EMIFCHSA08) Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente
conhecimentos e recursos
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ao preconceito e a
valorização
da
diversidade.
(EMIFCG09) Participar
ativamente
da
proposição,
implementação
e
avaliação de solução
para
problemas
socioculturais
e/ou
ambientais em nível
local, regional, nacional
e/ou
global,
corresponsabilizandose pela realização de
ações
e
projetos
voltados
ao
bem
comum.
Empreendedorismo:
(EMIFCG10)
Reconhecer e utilizar
qualidades
e
fragilidades
pessoais
com confiança para
superar desafios e
alcançar
objetivos
pessoais e profissionais,
agindo
de
forma
proativa
e
empreendedora
e
perseverando
em
situações de estresse,
frustração, fracasso e
adversidade.

das Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas para
propor ações individuais
e/ou coletivas de mediação
e
intervenção
sobre
problemas de natureza
sociocultural e de natureza
ambiental, em âmbito local,
regional, nacional e/ ou
global,
baseadas
no
respeito às diferenças, na
escuta, na empatia e na
responsabilidade
socioambiental.
(EMIFCHSA09) Propor e
testar
estratégias
de
mediação e intervenção
para resolver problemas de
natureza sociocultural e de
natureza ambiental, em
âmbito local, regional,
nacional
e/ou
global,
relacionados às Ciências
Humanas
e
Sociais
Aplicadas.
(EMIFCHSA10)
Avaliar
como
oportunidades,
conhecimentos e recursos
relacionados às Ciências
Humanas
e
Sociais
Aplicadas
podem
ser
utilizadas na concretização
de projetos pessoais ou
produtivos, em âmbito
local, regional, nacional e/
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3 aulas

Ciência por
Investigação

A pesquisa
científica em sala
de aula como
prática de

Aula teórica
Grupos de
estudos

Investigação
científica

(EMIFCG11) Utilizar
estratégias
de
planejamento,
organização
e
empreendedorismo
para estabelecer e
adaptar
metas,
identificar caminhos,
mobilizar apoios e
recursos, para realizar
projetos pessoais e
produtivos com foco,
persistência
e
efetividade.
(EMIFCG12) Refletir
continuamente sobre
seu
próprio
desenvolvimento
e
sobre seus objetivos
presentes e futuros,
identificando
aspirações
e
oportunidades,
inclusive relacionadas
ao mundo do trabalho,
que orientem escolhas,
esforços e ações em
relação à sua vida
pessoal, profissional e
cidadã.
Investigação
Científica:
(EMIFCG01)
Identificar, selecionar,
processar e analisar

ou global, considerando as
diversas
tecnologias
disponíveis, os impactos
socioambientais,
os
direitos humanos e a
promoção da cidadania.
(EMIFCHSA11) Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente
conhecimentos e recursos
das Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas para
desenvolver um projeto
pessoal
ou
um
empreendimento
produtivo, em âmbito local,
regional, nacional e/ ou
global.
(EMIFCHSA12)
Desenvolver
projetos
pessoais ou produtivos,
utilizando as Ciências
Humanas
e
Sociais
Aplicadas para formular
propostas
concretas,
articuladas com o projeto
de vida, em âmbito local,
regional, nacional e/ou
global.
(EMIFCNT01) Investigar e
analisar
situaçõesproblema e variáveis que
interferem na dinâmica de
fenômenos da natureza e/

TI03 - Educação Ambiental
TI08 - Saúde
TI09 - Vida familiar e social
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aprendizagem,
inovação e
transformação
social.

Oficina

Processos
Criativos
Mediação e
Intervenção

dados,
fatos
e
evidências
com
curiosidade, atenção,
criticidade e ética,
inclusive utilizando o
apoio de tecnologias
digitais.
(EMIFCG02)
Posicionar-se com base
em critérios científicos,
éticos
e
estéticos,
utilizando dados, fatos e
evidências
para
respaldar conclusões,
opiniões e argumentos,
por meio de afirmações
claras,
ordenadas,
coerentes
e
compreensíveis,
sempre
respeitando
valores
universais,
como
liberdade,
democracia,
justiça
social,
pluralidade,
solidariedade
e
sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar
informações,
conhecimentos e ideias
resultantes
de
investigações
científicas para criar ou
propor soluções para
problemas diversos.

ou
de
processos
tecnológicos, considerando
dados
e
informações
disponíveis em diferentes
mídias, com ou sem o uso
de
dispositivos
e
aplicativos digitais.
(EMIFCNT02) Levantar e
testar hipóteses sobre
variáveis que interferem
na dinâmica de fenômenos
da natureza e/ou de
processos
tecnológicos,
com ou sem o uso de
dispositivos e aplicativos
digitais,
utilizando
procedimentos
e
linguagens adequados à
investigação científica.
(EMIFCNT03) Selecionar e
sistematizar, com base em
estudos e/ou pesquisas
(bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em
fontes
confiáveis,
informações
sobre
a
dinâmica dos fenômenos
da natureza e/ou de
processos
tecnológicos,
identificando os diversos
pontos
de
vista
e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes

TI10 - Educação para o
consumo consciente
TI12 - Trabalho, Ciências e
Tecnologia
TI15 - Ética e cidadania
TI18
Educação
Patrimonial
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Processos Criativos:
(EMIFCG04)
Reconhecer e analisar
diferentes
manifestações criativas,
artísticas e culturais,
por meio de vivências
presenciais e virtuais
que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade,
criticidade
e
criatividade.
(EMIFCG05)
Questionar, modificar e
adaptar
ideias
existentes
e
criar
propostas, obras ou
soluções
criativas,
originais ou inovadoras,
avaliando e assumindo
riscos para lidar com as
incertezas e colocá-las
em prática.
(EMIFCG06) Difundir
novas ideias, propostas,
obras ou soluções por
meio de diferentes
linguagens, mídias e
plataformas, analógicas
e
digitais,
com
confiança e coragem,
assegurando
que
alcancem
os
interlocutores
pretendidos.

dos recursos utilizados na
pesquisa
e
buscando
apresentar conclusões com
o uso de diferentes mídias.
(EMIFCNT04) Reconhecer
produtos e/ou processos
criativos por meio de
fruição,
vivências
e
reflexão crítica sobre a
dinâmica dos fenômenos
naturais e/ou de processos
tecnológicos, com ou sem o
uso de dispositivos e
aplicativos digitais (como
softwares de simulação e
de realidade virtual, entre
outros).
(EMIFCNT05) Selecionar e
mobilizar
intencionalmente recursos
criativos relacionados às
Ciências da Natureza para
resolver problemas reais
do
ambiente
e
da
sociedade, explorando e
contrapondo
diversas
fontes de informação.
(EMIFCNT06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas,
criativas
e
inovadoras
para
problemas
reais,
considerando a aplicação
de design de soluções e o
uso de tecnologias digitais,
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Mediação
e
intervenção
sociocultural:
(EMIFCG07)
Reconhecer e analisar
questões
sociais,
culturais e ambientais
diversas, identificando
e incorporando valores
importantes para si e
para o coletivo que
assegurem a tomada de
decisões conscientes,
consequentes,
colaborativas
e
responsáveis.
(EMIFCG08)
Compreender
e
considerar a situação, a
opinião e o sentimento
do outro, agindo com
empatia, flexibilidade e
resiliência
para
promover o diálogo, a
colaboração,
a
mediação e resolução
de conflitos, o combate
ao preconceito e a
valorização
da
diversidade.
(EMIFCG09) Participar
ativamente
da
proposição,
implementação
e
avaliação de solução

programação
e/ou
pensamento
computacional que apoiem
a construção de protótipos,
dispositivos
e/ou
equipamentos, com o
intuito de melhorar a
qualidade de vida e/ou os
processos produtivos.
(EMIFCNT07) Identificar e
explicar
questões
socioculturais e ambientais
relacionadas a fenômenos
físicos, químicos e/ou
biológicos.
(EMIFCNT08) Selecionar e
mobilizar
intencionalmente
conhecimentos e recursos
das Ciências da Natureza
para
propor
ações
individuais e/ou coletivas
de mediação e intervenção
sobre
problemas
socioculturais e problemas
ambientais.
(EMIFCNT09) Propor e
testar
estratégias
de
mediação e intervenção
para resolver problemas de
natureza sociocultural e de
natureza
ambiental
relacionados às Ciências da
Natureza.
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3 aulas

Humanidade
s 4.0

Pósmodernidade e
Educação:
relações pósmodernas no
contexto escolar.
Competências e
habilidades do
século XXI e sua
importância
para estudantes
e professores.
Futuro da
Humanidade:
desafios e
perspectivas no
contexto da
Educação e do
Mercado de
Trabalho.

Aulas expositivas
e dialogadas

Investigação
científica

Metodologias
Ativas

Processos
Criativos
Mediação e
intervenção
sócio cultural

para
problemas
socioculturais
e/ou
ambientais em nível
local, regional, nacional
e/ou
global,
corresponsabilizandose pela realização de
ações
e
projetos
voltados
ao
bem
comum.
(EMIFCG04)
Reconhecer e analisar
diferentes
manifestações criativas,
artísticas e culturais,
por meio de vivências
presenciais e virtuais
que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade,
criticidade
e
criatividade.
(EMIFCG05)
Questionar, modificar e
adaptar
ideias
existentes
e
criar
propostas, obras ou
soluções
criativas,
originais ou inovadoras,
avaliando e assumindo
riscos para lidar com as
incertezas e colocá-las
em prática.
(EMIFCG06) Difundir
novas ideias, propostas,
obras ou soluções por

(EMIFCHSA01) Investigar
e
analisar
situaçõesproblema
envolvendo
temas e processos de
natureza histórica, social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional
e/ou
global,
considerando dados e
informações disponíveis
em diferentes mídias.
(EMIFCHSA02) Levantar e
testar hipóteses sobre
temas e processos de
natureza histórica, social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional
e/ou
global,
contextualizando
os
conhecimentos em sua
realidade local e utilizando
procedimentos
e

TI06 - Educação em
Direitos Humanos.
TI08 - Saúde.
TI09 - Vida Familiar e
Social.
TI10 - Educação para o
Consumo Consciente.
TI12 - Trabalho, Ciência e
Tecnologia.
TI13 - Diversidade
Cultural, Religiosa e Étnica.
TI14 - Trabalho e Relações
de Poder.
TI15 - Ética e Cidadania.
TI16 - Gênero,
Sexualidade, Poder e
Sociedade.
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meio de diferentes
linguagens, mídias e
plataformas, analógicas
e
digitais,
com
confiança e coragem,
assegurando
que
alcancem
os
interlocutores
pretendidos.

linguagens adequados à
investigação científica.
(EMIFCHSA03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou pesquisas
(bibliográfica, exploratória,
de campo, experimental
etc.) em fontes confiáveis,
informações sobre temas e
processos de natureza
histórica,
social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional
e/ou
global,
identificando os diversos
pontos
de
vista
e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa
e
buscando
apresentar conclusões com
o uso de diferentes mídias.
(EMCHSA04) Reconhecer
produtos e/ou processos
criativos por meio de
fruição,
vivências
e
reflexão
crítica
sobre
temas e processos de
natureza histórica, social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional e/ou global.
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(EMIFCHSA05) Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas
reais
relacionados a temas e
processos de natureza
histórica,
social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional e/ou global.
(EMIFCHSA06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas,
criativas
e
inovadoras
para
problemas
reais
relacionados a temas e
processos de natureza
histórica,
social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional e/ou global.

2 aulas

Matemática

Linguagem
matemática:
explorando os

Aulas teóricas
Aulas práticas
Oficinas

Investigação
Científica

Investigação
Científica:
(EMIFCG01)
Identificar, selecionar,
processar e analisar

(EMIFMAT01) Investigar e
analisar
situaçõesproblema identificando e
selecionando
conhecimentos

TI01- Direito da Criança e
do Adolescente.
TI02- Educação para o
Trânsito.
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usos sociais dos
números.

Núcleos de
estudo

Processos
Criativos
Mediação e
intervenção
sociocultural

dados,
fatos
e
evidências
com
curiosidade, atenção,
criticidade e ética,
inclusive utilizando o
apoio de tecnologias
digitais.
(EMIFCG02)
Posicionar-se com base
em critérios científicos,
éticos
e
estéticos,
utilizando dados, fatos e
evidências
para
respaldar conclusões,
opiniões e argumentos,
por meio de afirmações
claras,
ordenadas,
coerentes
e
compreensíveis,
sempre
respeitando
valores
universais,
como
liberdade,
democracia,
justiça
social,
pluralidade,
solidariedade
e
sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar
informações,
conhecimentos e ideias
resultantes
de
investigações
científicas para criar ou
propor soluções para
problemas diversos.

matemáticos
relevantes
para uma dada situação,
elaborando modelos para
sua representação.
(EMIFMAT02) Levantar e
testar hipóteses sobre
variáveis que interferem na
explicação ou resolução de
uma
situação-problema
elaborando modelos com a
linguagem
matemática
para analisá-la e avaliar sua
adequação em termos de
possíveis
limitações,
eficiência e possibilidades
de generalização.
(EMIFMAT03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ ou pesquisas
(bibliográfica, exploratória,
de campo, experimental
etc.) em fontes confiáveis,
informações
sobre
a
contribuição
da
Matemática na explicação
de fenômenos de natureza
científica,
social,
profissional, cultural, de
processos
tecnológicos,
identificando os diversos
pontos
de
vista
e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na

TI03- Educação
Ambiental.
TI04- Educação Alimentar
e Nutricional.
TI05- Processo de
Envelhecimento, respeito e
Valorização do Idoso.
TI06- Educação em
Direitos Humanos.
TI07- Educação Para as
Relações Étnico-Raciais e
Ensino de História e
Cultura Afro-Brasileira,
Africana e Indígena.
TI08- Saúde.
TI09- Vida Familiar e
Social.
TI10- Educação para o
Consumo Consciente.
TI11- Educação Financeira
e Fiscal.
TI12- Trabalho, Ciência e
Tecnologia.
TI13- Diversidade
Cultural, Religiosa e Étnica.
TI14- Trabalho e Relações
de Poder.
TI15- Ética e Cidadania.
TI16- Gênero, Sexualidade,
Poder e Sociedade.
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Processos Criativos:
(EMIFCG04)
Reconhecer e analisar
diferentes
manifestações criativas,
artísticas e culturais,
por meio de vivências
presenciais e virtuais
que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade,
criticidade
e
criatividade.
(EMIFCG05)
Questionar, modificar e
adaptar
ideias
existentes
e
criar
propostas, obras ou
soluções
criativas,
originais ou inovadoras,
avaliando e assumindo
riscos para lidar com as
incertezas e colocá-las
em prática.
(EMIFCG06) Difundir
novas ideias, propostas,
obras ou soluções por
meio de diferentes
linguagens, mídias e
plataformas, analógicas
e
digitais,
com
confiança e coragem,
assegurando
que
alcancem
os
interlocutores
pretendidos.

pesquisa
e
buscando
apresentar conclusões com
o uso de diferentes mídias.
(EMIFMAT04)
Reconhecer produtos e/ ou
processos criativos por
meio de fruição, vivências e
reflexão
crítica
na
produção do conhecimento
matemático e sua aplicação
no desenvolvimento de
processos
tecnológicos
diversos.
(EMIFMAT05) Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente recursos
criativos relacionados à
Matemática para resolver
problemas de natureza
diversa, incluindo aqueles
que permitam a produção
de novos conhecimentos
matemáticos,
comunicando com precisão
suas ações e reflexões
relacionadas
a
constatações,
interpretações
e
argumentos, bem como
adequando-os às situações
originais.
(EMIFMAT06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas,
criativas
e
inovadoras
para

TI17- Povos e
Comunidades Tradicionais.
TI18- Educação
Patrimonial.
TI19- Diálogo
Intercultural e InterReligioso.
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Mediação
e
intervenção
sociocultural:
(EMIFCG07)
Reconhecer e analisar
questões
sociais,
culturais e ambientais
diversas, identificando
e incorporando valores
importantes para si e
para o coletivo que
assegurem a tomada de
decisões conscientes,
consequentes,
colaborativas
e
responsáveis.
(EMIFCG08)
Compreender
e
considerar a situação, a
opinião e o sentimento
do outro, agindo com
empatia, flexibilidade e
resiliência
para
promover o diálogo, a
colaboração,
a
mediação e resolução
de conflitos, o combate
ao preconceito e a
valorização
da
diversidade.
(EMIFCG09) Participar
ativamente
da
proposição,
implementação
e
avaliação de solução

problemas
reais,
considerando a aplicação
dos
conhecimentos
matemáticos associados ao
domínio de operações e
relações
matemáticas
simbólicas e formais, de
modo a desenvolver novas
abordagens e estratégias
para
enfrentar
novas
situações.
(EMIFMAT07) Identificar
e
explicar
questões
socioculturais e ambientais
aplicando conhecimentos e
habilidades matemáticas
para avaliar e tomar
decisões em relação ao que
foi observado.
(EMIFMAT08) Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente
conhecimentos e recursos
matemáticos para propor
ações individuais e/ou
coletivas de mediação e
intervenção
sobre
problemas socioculturais e
problemas ambientais.
(EMIFMAT09) Propor e
testar
estratégias
de
mediação e intervenção
para resolver problemas de
natureza sociocultural e de
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para
problemas
socioculturais
e/ou
ambientais em nível
local, regional, nacional
e/ou
global,
corresponsabilizandose pela realização de
ações
e
projetos
voltados
ao
bem
comum.

natureza
ambiental
relacionados à Matemática.
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MÓDULO III
Período: 3º Trimestre
Série: 3ª

C.H
semanal

Unidade
Curricular

Objeto de
Conhecimento

2 Aulas

Vivência
Pedagógica

Execução do
projeto de
intervenção no
contexto escolar.
Culminância do
Projeto de
Intervenção.

Tipo de
Unidade
Curricular
Sugerida

Projeto de
intervenção
pedagógica.
Aprendizagem
colaborativa.
Metodologias
Ativas.

Eixo
Estruturante

Investigação
Científica
Processos
Criativos
Mediação e
intervenção
sociocultural
Empreendedor
ismo

Habilidades dos
Itinerários
Formativos
Associadas às
Competências
Gerais da Base
Nacional Comum
Curricular

Habilidades
Específicas dos
Itinerários Formativos
Associadas aos Eixos
Estruturantes

Investigação
Científica:
(EMIFCG01)
Identificar, selecionar,
processar e analisar
dados,
fatos
e
evidências
com
curiosidade, atenção,
criticidade e ética,
inclusive utilizando o
apoio de tecnologias
digitais.
(EMIFCG02)
Posicionar-se com base
em critérios científicos,
éticos
e
estéticos,
utilizando dados, fatos e
evidências
para
respaldar conclusões,
opiniões e argumentos,
por meio de afirmações

(EMIFCHSA01) Investigar
e
analisar
situações
problema
envolvendo
temas e processos de
natureza histórica, social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional
e/ou
global,
considerando dados e
informações disponíveis
em diferentes mídias.
(EMIFCHSA02) Levantar e
testar hipóteses sobre
temas e processos de
natureza histórica, social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional
e/ou
global,
contextualizando
os

Temas Integradores

TI01 – Direito da criança e
do adolescente.
TI06 –Educação em
Direitos Humanos.
TI12 – Trabalho, Ciência e
Tecnologia.
TI13- Diversidade cultural,
religiosa e étnica.
TI14 – Trabalho e relações
de poder.
TI15- Ética e cidadania
TI16 – Gênero, sexualidade,
poder e sociedade.
TI 17 – Povos e
comunidades tradicionais.
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claras,
ordenadas,
coerentes
e
compreensíveis,
sempre
respeitando
valores
universais,
como
liberdade,
democracia,
justiça
social,
pluralidade,
solidariedade
e
sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar
informações,
conhecimentos e ideias
resultantes
de
investigações
científicas para criar ou
propor soluções para
problemas diversos.
Processos Criativos:
(EMIFCG04)
Reconhecer e analisar
diferentes
manifestações criativas,
artísticas e culturais,
por meio de vivências
presenciais e virtuais
que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade,
criticidade
e
criatividade.
(EMIFCG05)
Questionar, modificar e
adaptar
ideias
existentes
e
criar
propostas, obras ou

conhecimentos em sua
realidade local e utilizando
procedimentos
e
linguagens adequados à
investigação científica.
(EMIFCHSA03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou pesquisas
(bibliográfica, exploratória,
de campo, experimental
etc.) em fontes confiáveis,
informações sobre temas e
processos de natureza
histórica,
social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional
e/ou
global,
identificando os diversos
pontos
de
vista
e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa
e
buscando
apresentar conclusões com
o uso de diferentes mídias.
(EMIFCHSA04)
Reconhecer produtos e/ou
processos criativos por
meio de fruição, vivências e
reflexão
crítica
sobre
temas e processos de
natureza histórica, social,
econômica,
filosófica,
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soluções
criativas,
originais ou inovadoras,
avaliando e assumindo
riscos para lidar com as
incertezas e colocá-las
em prática.
(EMIFCG06) Difundir
novas ideias, propostas,
obras ou soluções por
meio de diferentes
linguagens, mídias e
plataformas, analógicas
e
digitais,
com
confiança e coragem,
assegurando
que
alcancem
os
interlocutores
pretendidos.
Mediação
e
intervenção
sociocultural:
(EMIFCG07)
Reconhecer e analisar
questões
sociais,
culturais e ambientais
diversas, identificando
e incorporando valores
importantes para si e
para o coletivo que
assegurem a tomada de
decisões conscientes,
consequentes,
colaborativas
e
responsáveis.

política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional e/ou global.
(EMIFCHSA05) Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas
reais
relacionados a temas e
processos de natureza
histórica,
social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional e/ou global.
(EMIFCHSA06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas,
criativas
e
inovadoras
para
problemas
reais
relacionados a temas e
processos de natureza
histórica,
social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional e/ ou global.
(EMIFCHSA07) Identificar
e explicar situações em que
ocorram
conflitos,
desequilíbrios e ameaças a
grupos
sociais,
à
diversidade de modos de
vida,
às
diferentes
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(EMIFCG08)
Compreender
e
considerar a situação, a
opinião e o sentimento
do outro, agindo com
empatia, flexibilidade e
resiliência
para
promover o diálogo, a
colaboração,
a
mediação e resolução
de conflitos, o combate
ao preconceito e a
valorização
da
diversidade.
(EMIFCG09) Participar
ativamente
da
proposição,
implementação
e
avaliação de solução
para
problemas
socioculturais
e/ou
ambientais em nível
local, regional, nacional
e/ou
global,
corresponsabilizandose pela realização de
ações
e
projetos
voltados
ao
bem
comum.
Empreendedorismo:
(EMIFCG10)
Reconhecer e utilizar
qualidades
e
fragilidades
pessoais
com confiança para

identidades culturais e ao
meio ambiente, em âmbito
local, regional, nacional e/
ou global, com base em
fenômenos relacionados às
Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas.
(EMIFCHSA08) Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente
conhecimentos e recursos
das Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas para
propor ações individuais
e/ou coletivas de mediação
e
intervenção
sobre
problemas de natureza
sociocultural e de natureza
ambiental, em âmbito local,
regional, nacional e/ ou
global,
baseadas
no
respeito às diferenças, na
escuta, na empatia e na
responsabilidade
socioambiental.
(EMIFCHSA09) Propor e
testar
estratégias
de
mediação e intervenção
para resolver problemas de
natureza sociocultural e de
natureza ambiental, em
âmbito local, regional,
nacional
e/ou
global,
relacionados às Ciências
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superar desafios e
alcançar
objetivos
pessoais e profissionais,
agindo
de
forma
proativa
e
empreendedora
e
perseverando
em
situações de estresse,
frustração, fracasso e
adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar
estratégias
de
planejamento,
organização
e
empreendedorismo
para estabelecer e
adaptar
metas,
identificar caminhos,
mobilizar apoios e
recursos, para realizar
projetos pessoais e
produtivos com foco,
persistência
e
efetividade.
(EMIFCG12) Refletir
continuamente sobre
seu
próprio
desenvolvimento
e
sobre seus objetivos
presentes e futuros,
identificando
aspirações
e
oportunidades,
inclusive relacionadas
ao mundo do trabalho,

Humanas
e
Sociais
Aplicadas.
(EMIFCHSA10)
Avaliar
como
oportunidades,
conhecimentos e recursos
relacionados às Ciências
Humanas
e
Sociais
Aplicadas
podem
ser
utilizadas na concretização
de projetos pessoais ou
produtivos, em âmbito
local, regional, nacional e/
ou global, considerando as
diversas
tecnologias
disponíveis, os impactos
socioambientais,
os
direitos humanos e a
promoção da cidadania.
(EMIFCHSA11) Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente
conhecimentos e recursos
das Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas para
desenvolver um projeto
pessoal
ou
um
empreendimento
produtivo, em âmbito local,
regional, nacional e/ ou
global.
(EMIFCHSA12)
Desenvolver
projetos
pessoais ou produtivos,
utilizando as Ciências
Humanas
e
Sociais

ASPIRAÇÕES DOCENTES
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que orientem escolhas,
esforços e ações em
relação à sua vida
pessoal, profissional e
cidadã.
2 aulas

Educação
Conectada

Metodologias
ativas e
aprendizagem
digital.
Mídias e redes
sociais na
Educação.
Ferramentas de
pesquisa on-line.

Aulas
expositivas e
dialogadas
Metodologias
Ativas

Investigação
Científica
Processos
Criativos
Mediação e
intervenção
sociocultural
Empreendedor
ismo

Investigação
Científica:
(EMIFCG01)
Identificar, selecionar,
processar e analisar
dados,
fatos
e
evidências
com
curiosidade, atenção,
criticidade e ética,
inclusive utilizando o
apoio de tecnologias
digitais.
(EMIFCG02)
Posicionar-se com base
em critérios científicos,
éticos
e
estéticos,
utilizando dados, fatos e
evidências
para
respaldar conclusões,
opiniões e argumentos,
por meio de afirmações
claras,
ordenadas,
coerentes
e
compreensíveis,
sempre
respeitando
valores
universais,
como
liberdade,
democracia,
justiça
social,
pluralidade,

Aplicadas para formular
propostas
concretas,
articuladas com o projeto
de vida, em âmbito local,
regional, nacional e/ou
global.
(EMIFCHSA01) Investigar
e
analisar
situações
problema
envolvendo
temas e processos de
natureza histórica, social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional
e/ou
global,
considerando dados e
informações disponíveis
em diferentes mídias.
(EMIFCHSA02) Levantar e
testar hipóteses sobre
temas e processos de
natureza histórica, social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional
e/ou
global,
contextualizando
os
conhecimentos em sua
realidade local e utilizando
procedimentos
e
linguagens adequados à
investigação científica.
(EMIFCHSA03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou pesquisas

TI06 –Educação em Direitos
Humanos.
TI12 – Trabalho, Ciência e
Tecnologia.
TI15- Ética e cidadania.
TI19 - Diálogo intercultural
e inter-religioso.
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solidariedade
e
sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar
informações,
conhecimentos e ideias
resultantes
de
investigações
científicas para criar ou
propor soluções para
problemas diversos.
Processos Criativos:
(EMIFCG04)
Reconhecer e analisar
diferentes
manifestações criativas,
artísticas e culturais,
por meio de vivências
presenciais e virtuais
que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade,
criticidade
e
criatividade.
(EMIFCG05)
Questionar, modificar e
adaptar
ideias
existentes
e
criar
propostas, obras ou
soluções
criativas,
originais ou inovadoras,
avaliando e assumindo
riscos para lidar com as
incertezas e colocá-las
em prática.
(EMIFCG06) Difundir
novas ideias, propostas,

(bibliográfica, exploratória,
de campo, experimental
etc.) em fontes confiáveis,
informações sobre temas e
processos de natureza
histórica,
social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional
e/ou
global,
identificando os diversos
pontos
de
vista
e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa
e
buscando
apresentar conclusões com
o uso de diferentes mídias.
(EMIFCHSA04)
Reconhecer produtos e/ou
processos criativos por
meio de fruição, vivências e
reflexão
crítica
sobre
temas e processos de
natureza histórica, social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional e/ou global.
(EMIFCHSA05) Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas
reais
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obras ou soluções por
meio de diferentes
linguagens, mídias e
plataformas, analógicas
e
digitais,
com
confiança e coragem,
assegurando
que
alcancem
os
interlocutores
pretendidos.
Mediação
e
intervenção
sociocultural:
(EMIFCG07)
Reconhecer e analisar
questões
sociais,
culturais e ambientais
diversas, identificando
e incorporando valores
importantes para si e
para o coletivo que
assegurem a tomada de
decisões conscientes,
consequentes,
colaborativas
e
responsáveis.
(EMIFCG08)
Compreender
e
considerar a situação, a
opinião e o sentimento
do outro, agindo com
empatia, flexibilidade e
resiliência
para
promover o diálogo, a

relacionados a temas e
processos de natureza
histórica,
social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional e/ou global.
(EMIFCHSA06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas,
criativas
e
inovadoras
para
problemas
reais
relacionados a temas e
processos de natureza
histórica,
social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional e/ ou global.
(EMIFCHSA07)
Identificar
e
explicar
situações em que ocorram
conflitos, desequilíbrios e
ameaças a grupos sociais, à
diversidade de modos de
vida,
às
diferentes
identidades culturais e ao
meio ambiente, em âmbito
local, regional, nacional e/
ou global, com base em
fenômenos relacionados às
Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas.
(EMIFCHSA08) Selecionar
e
mobilizar
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colaboração,
a
mediação e resolução
de conflitos, o combate
ao preconceito e a
valorização
da
diversidade.
(EMIFCG09) Participar
ativamente
da
proposição,
implementação
e
avaliação de solução
para
problemas
socioculturais
e/ou
ambientais em nível
local, regional, nacional
e/ou
global,
corresponsabilizandose pela realização de
ações
e
projetos
voltados
ao
bem
comum.
Empreendedorismo:
(EMIFCG10)
Reconhecer e utilizar
qualidades
e
fragilidades
pessoais
com confiança para
superar desafios e
alcançar
objetivos
pessoais e profissionais,
agindo
de
forma
proativa
e
empreendedora
e
perseverando
em
situações de estresse,

intencionalmente
conhecimentos e recursos
das Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas para
propor ações individuais
e/ou coletivas de mediação
e
intervenção
sobre
problemas de natureza
sociocultural e de natureza
ambiental, em âmbito local,
regional, nacional e/ ou
global,
baseadas
no
respeito às diferenças, na
escuta, na empatia e na
responsabilidade
socioambiental.
(EMIFCHSA09) Propor e
testar
estratégias
de
mediação e intervenção
para resolver problemas de
natureza sociocultural e de
natureza ambiental, em
âmbito local, regional,
nacional
e/ou
global,
relacionados às Ciências
Humanas
e
Sociais
Aplicadas.
(EMIFCHSA10)
Avaliar
como
oportunidades,
conhecimentos e recursos
relacionados às Ciências
Humanas
e
Sociais
Aplicadas
podem
ser
utilizadas na concretização
de projetos pessoais ou

ASPIRAÇÕES DOCENTES
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3 aulas

Ciência por
Investigação

Ciência mão na
massa

Grupos de
estudos

Investigação
científica

frustração, fracasso e
adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar
estratégias
de
planejamento,
organização
e
empreendedorismo
para estabelecer e
adaptar
metas,
identificar caminhos,
mobilizar apoios e
recursos, para realizar
projetos pessoais e
produtivos com foco,
persistência
e
efetividade.
(EMIFCG12) Refletir
continuamente sobre
seu
próprio
desenvolvimento
e
sobre seus objetivos
presentes e futuros,
identificando
aspirações
e
oportunidades,
inclusive relacionadas
ao mundo do trabalho,
que orientem escolhas,
esforços e ações em
relação à sua vida
pessoal, profissional e
cidadã.
Investigação
Científica:

produtivos, em âmbito
local, regional, nacional e/
ou global, considerando as
diversas
tecnologias
disponíveis, os impactos
socioambientais,
os
direitos humanos e a
promoção da cidadania.
(EMIFCHSA11) Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente
conhecimentos e recursos
das Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas para
desenvolver um projeto
pessoal
ou
um
empreendimento
produtivo, em âmbito local,
regional, nacional e/ ou
global.
(EMIFCHSA12)
Desenvolver
projetos
pessoais ou produtivos,
utilizando as Ciências
Humanas
e
Sociais
Aplicadas para formular
propostas
concretas,
articuladas com o projeto
de vida, em âmbito local,
regional, nacional e/ou
global.
(EMIFCNT01) Investigar e
analisar
situaçõesproblema e variáveis que

TI03 - Educação Ambiental
TI08 - Saúde
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Oficina
Feira de
Ciências/Mostr
a
Científica/outr
as formas de
apresentação
dos resultados

Processos
Criativos
Mediação e
Intervenção
Empreendedor
ismo

(EMIFCG01)
Identificar, selecionar,
processar e analisar
dados,
fatos
e
evidências
com
curiosidade, atenção,
criticidade e ética,
inclusive utilizando o
apoio de tecnologias
digitais.
(EMIFCG02)
Posicionar-se com base
em critérios científicos,
éticos
e
estéticos,
utilizando dados, fatos e
evidências
para
respaldar conclusões,
opiniões e argumentos,
por meio de afirmações
claras,
ordenadas,
coerentes
e
compreensíveis,
sempre
respeitando
valores
universais,
como
liberdade,
democracia,
justiça
social,
pluralidade,
solidariedade
e
sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar
informações,
conhecimentos e ideias
resultantes
de
investigações
científicas para criar ou

interferem na dinâmica de
fenômenos da natureza e/
ou
de
processos
tecnológicos, considerando
dados
e
informações
disponíveis em diferentes
mídias, com ou sem o uso
de
dispositivos
e
aplicativos digitais.
(EMIFCNT02) Levantar e
testar hipóteses sobre
variáveis que interferem na
dinâmica de fenômenos da
natureza
e/ou
de
processos
tecnológicos,
com ou sem o uso de
dispositivos e aplicativos
digitais,
utilizando
procedimentos
e
linguagens adequados à
investigação científica.
(EMIFCNT03) Selecionar e
sistematizar, com base em
estudos e/ou pesquisas
(bibliográfica, exploratória,
de campo, experimental
etc.) em fontes confiáveis,
informações
sobre
a
dinâmica dos fenômenos
da natureza e/ou de
processos
tecnológicos,
identificando os diversos
pontos
de
vista
e
posicionando-se mediante
argumentação, com o

TI09 - Vida família e social
TI10 - Educação para o
consumo consciente
TI12 - Trabalho, Ciências e
Tecnologia
TI15 - Ética e cidadania
TI18 - Educação
Patrimonial
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propor soluções para
problemas diversos.
Processos Criativos:
(EMIFCG04)
Reconhecer e analisar
diferentes
manifestações criativas,
artísticas e culturais,
por meio de vivências
presenciais e virtuais
que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade,
criticidade
e
criatividade.
(EMIFCG05)
Questionar, modificar e
adaptar
ideias
existentes
e
criar
propostas, obras ou
soluções
criativas,
originais ou inovadoras,
avaliando e assumindo
riscos para lidar com as
incertezas e colocá-las
em prática.
(EMIFCG06) Difundir
novas ideias, propostas,
obras ou soluções por
meio de diferentes
linguagens, mídias e
plataformas, analógicas
e
digitais,
com
confiança e coragem,
assegurando
que
alcancem
os

cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa
e
buscando
apresentar conclusões com
o uso de diferentes mídias.
(EMIFCNT04) Reconhecer
produtos e/ou processos
criativos por meio de
fruição,
vivências
e
reflexão crítica sobre a
dinâmica dos fenômenos
naturais e/ou de processos
tecnológicos, com ou sem o
uso de dispositivos e
aplicativos digitais (como
softwares de simulação e
de realidade virtual, entre
outros).
(EMIFCNT05) Selecionar e
mobilizar
intencionalmente recursos
criativos relacionados às
Ciências da Natureza para
resolver problemas reais
do
ambiente
e
da
sociedade, explorando e
contrapondo
diversas
fontes de informação.
(EMIFCNT06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas,
criativas
e
inovadoras
para
problemas
reais,
considerando a aplicação
de design de soluções e o
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interlocutores
pretendidos.
Mediação
e
intervenção
sociocultural:
(EMIFCG07)
Reconhecer e analisar
questões
sociais,
culturais e ambientais
diversas, identificando
e incorporando valores
importantes para si e
para o coletivo que
assegurem a tomada de
decisões conscientes,
consequentes,
colaborativas
e
responsáveis.
(EMIFCG08)
Compreender
e
considerar a situação, a
opinião e o sentimento
do outro, agindo com
empatia, flexibilidade e
resiliência
para
promover o diálogo, a
colaboração,
a
mediação e resolução
de conflitos, o combate
ao preconceito e a
valorização
da
diversidade.
(EMIFCG09) Participar
ativamente
da
proposição,

uso de tecnologias digitais,
programação
e/ou
pensamento
computacional que apoiem
a construção de protótipos,
dispositivos
e/ou
equipamentos, com o
intuito de melhorar a
qualidade de vida e/ou os
processos produtivos.
(EMIFCNT07) Identificar e
explicar
questões
socioculturais e ambientais
relacionadas a fenômenos
físicos, químicos e/ou
biológicos.
(EMIFCNT08) Selecionar e
mobilizar
intencionalmente
conhecimentos e recursos
das Ciências da Natureza
para
propor
ações
individuais e/ou coletivas
de mediação e intervenção
sobre
problemas
socioculturais e problemas
ambientais.
(EMIFCNT09) Propor e
testar
estratégias
de
mediação e intervenção
para resolver problemas de
natureza sociocultural e de
natureza
ambiental
relacionados às Ciências da
Natureza.
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implementação
e
avaliação de solução
para
problemas
socioculturais
e/ou
ambientais em nível
local, regional, nacional
e/ou
global,
corresponsabilizandose pela realização de
ações
e
projetos
voltados
ao
bem
comum.
Empreendedorismo:
(EMIFCG10)
Reconhecer e utilizar
qualidades
e
fragilidades
pessoais
com confiança para
superar desafios e
alcançar
objetivos
pessoais e profissionais,
agindo
de
forma
proativa
e
empreendedora
e
perseverando
em
situações de estresse,
frustração, fracasso e
adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar
estratégias
de
planejamento,
organização
e
empreendedorismo
para estabelecer e
adaptar
metas,

(EMIFCNT10)
Avaliar
como
oportunidades,
conhecimentos e recursos
relacionados às Ciências da
Natureza
podem
ser
utilizados na concretização
de projetos pessoais ou
produtivos, considerando
as diversas tecnologias
disponíveis e os impactos
socioambientais.
(EMIFCNT11) Selecionar e
mobilizar
intencionalmente
conhecimentos e recursos
das Ciências da Natureza
para
desenvolver
um
projeto pessoal ou um
empreendimento
produtivo.
(EMIFCNT12)
Desenvolver
projetos
pessoais ou produtivos,
utilizando as Ciências da
Natureza
e
suas
Tecnologias para formular
propostas
concretas,
articuladas com o projeto
de vida.
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3 aulas

Humanidad
es 4.0

Temas
contemporâneos
em debate:
relações e
identidades
étnico-raciais,
preconceito,
violência, relações
de gênero,
exclusão digital,
ética e cidadania.

Aulas
expositivas
dialogadas
Metodologias
Ativas
Observatório:
atividades com
vistas à
elaboração de
um produto

Processos
Criativos

identificar caminhos,
mobilizar apoios e
recursos, para realizar
projetos pessoais e
produtivos com foco,
persistência
e
efetividade.
(EMIFCG12) Refletir
continuamente sobre
seu
próprio
desenvolvimento
e
sobre seus objetivos
presentes e futuros,
identificando
aspirações
e
oportunidades,
inclusive relacionadas
ao mundo do trabalho,
que orientem escolhas,
esforços e ações em
relação à sua vida
pessoal, profissional e
cidadã.
(EMIFCG04)
Reconhecer e analisar
diferentes
manifestações criativas,
artísticas e culturais,
por meio de vivências
presenciais e virtuais
que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade,
criticidade
e
criatividade.

(EMCHSA04) Reconhecer
produtos e/ou processos
criativos por meio de
fruição,
vivências
e
reflexão
crítica
sobre
temas e processos de
natureza histórica, social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional e/ou global.

TI06 - Educação em Direitos
Humanos.
TI08 - Saúde.
TI09 - Vida Familiar e Social.
TI10 - Educação para o
Consumo Consciente.
TI12 - Trabalho, Ciência e
Tecnologia.
TI13 - Diversidade Cultural,
Religiosa e Étnica.
TI14 - Trabalho e Relações
de Poder.

ASPIRAÇÕES DOCENTES
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Juventudes e
Sociedade 4.0: as
diferentes
gerações (dos
babies boomers à
geração alfa),
conflitos
geracionais,
ciberativismo.

(panfleto,
jornal, vídeos,
podcast, blogs,
páginas em
redes sociais,
canal no
YouTube etc)
com a
participação
dos estudantes.

Inteligência
artificial e os
impactos nas
relações humanas
e na
aprendizagem.

2 aulas

Matemática

Mídias e
tecnologia: jogos,
mídias, redes
sociais e
tecnologias.

Aulas teóricas

Investigação
Científica

Aulas práticas
Oficinas
Núcleos de
estudo
Seminário

Processos
Criativos
Mediação e
intervenção
sociocultural
Empreendedor
ismo

(EMIFCG05)
Questionar, modificar e
adaptar
ideias
existentes
e
criar
propostas, obras ou
soluções
criativas,
originais ou inovadoras,
avaliando e assumindo
riscos para lidar com as
incertezas e colocá-las
em prática.
(EMIFCG06) Difundir
novas ideias, propostas,
obras ou soluções por
meio de diferentes
linguagens, mídias e
plataformas, analógicas
e
digitais,
com
confiança e coragem,
assegurando
que
alcancem
os
interlocutores
pretendidos.

(EMIFCHSA05) Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente recursos
criativos para resolver
problemas
reais
relacionados a temas e
processos de natureza
histórica,
social,
econômica,
filosófica,
política e/ou cultural, em
âmbito local, regional,
nacional e/ou global.

TI15 - Ética e Cidadania.
TI16 - Gênero, Sexualidade,
Poder e Sociedade.

Investigação
Científica:
(EMIFCG01)
Identificar, selecionar,
processar e analisar
dados,
fatos
e
evidências
com
curiosidade, atenção,
criticidade e ética,
inclusive utilizando o

(EMIFMAT01) Investigar e
analisar
situaçõesproblema identificando e
selecionando
conhecimentos
matemáticos
relevantes
para uma dada situação,
elaborando modelos para
sua representação.
(EMIFMAT02) Levantar e
testar hipóteses sobre

TI01- Direito da Criança e
do Adolescente.
TI02- Educação para o
Trânsito.
TI03- Educação Ambiental.
TI04- Educação Alimentar e
Nutricional.
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Projetos

apoio de tecnologias
digitais.
(EMIFCG02)
Posicionar-se com base
em critérios científicos,
éticos
e
estéticos,
utilizando dados, fatos e
evidências
para
respaldar conclusões,
opiniões e argumentos,
por meio de afirmações
claras,
ordenadas,
coerentes
e
compreensíveis,
sempre
respeitando
valores
universais,
como
liberdade,
democracia,
justiça
social,
pluralidade,
solidariedade
e
sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar
informações,
conhecimentos e ideias
resultantes
de
investigações
científicas para criar ou
propor soluções para
problemas diversos.
Processos Criativos:
(EMIFCG04)
Reconhecer e analisar
diferentes
manifestações criativas,
artísticas e culturais,

variáveis que interferem na
explicação ou resolução de
uma
situação-problema
elaborando modelos com a
linguagem
matemática
para analisá-la e avaliar sua
adequação em termos de
possíveis
limitações,
eficiência e possibilidades
de generalização.
(EMIFMAT03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ ou pesquisas
(bibliográfica, exploratória,
de campo, experimental
etc.) em fontes confiáveis,
informações
sobre
a
contribuição
da
Matemática na explicação
de fenômenos de natureza
científica,
social,
profissional, cultural, de
processos
tecnológicos,
identificando os diversos
pontos
de
vista
e
posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa
e
buscando
apresentar conclusões com
o uso de diferentes mídias.
(EMIFMAT04)
Reconhecer produtos e/ ou
processos criativos por

TI05Processo
de
Envelhecimento, respeito e
Valorização do Idoso.
TI06- Educação em Direitos
Humanos.
TI07- Educação Para as
Relações Étnico-Raciais e
Ensino de História e Cultura
Afro-Brasileira, Africana e
Indígena.
TI08- Saúde.
TI09- Vida Familiar e Social.
TI10- Educação para o
Consumo Consciente.
TI11- Educação Financeira e
Fiscal.
TI12- Trabalho, Ciência e
Tecnologia.
TI13- Diversidade Cultural,
Religiosa e Étnica.
TI14- Trabalho e Relações
de Poder.
TI15- Ética e Cidadania.
TI16- Gênero, Sexualidade,
Poder e Sociedade.
TI17- Povos e Comunidades
Tradicionais.
TI18Educação
Patrimonial.
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por meio de vivências
presenciais e virtuais
que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade,
criticidade
e
criatividade.
(EMIFCG05)
Questionar, modificar e
adaptar
ideias
existentes
e
criar
propostas, obras ou
soluções
criativas,
originais ou inovadoras,
avaliando e assumindo
riscos para lidar com as
incertezas e colocá-las
em prática.
(EMIFCG06) Difundir
novas ideias, propostas,
obras ou soluções por
meio de diferentes
linguagens, mídias e
plataformas, analógicas
e
digitais,
com
confiança e coragem,
assegurando
que
alcancem
os
interlocutores
pretendidos.
Mediação
e
intervenção
sociocultural:
(EMIFCG07)
Reconhecer e analisar
questões
sociais,

meio de fruição, vivências e
reflexão
crítica
na
produção do conhecimento
matemático e sua aplicação
no desenvolvimento de
processos
tecnológicos
diversos.
(EMIFMAT05) Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente recursos
criativos relacionados à
Matemática para resolver
problemas de natureza
diversa, incluindo aqueles
que permitam a produção
de novos conhecimentos
matemáticos,
comunicando com precisão
suas ações e reflexões
relacionadas
a
constatações,
interpretações
e
argumentos, bem como
adequando-os às situações
originais.
(EMIFMAT06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas,
criativas
e
inovadoras
para
problemas
reais,
considerando a aplicação
dos
conhecimentos
matemáticos associados ao
domínio de operações e
relações
matemáticas

TI19- Diálogo Intercultural
e Inter-Religioso.
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culturais e ambientais
diversas, identificando
e incorporando valores
importantes para si e
para o coletivo que
assegurem a tomada de
decisões conscientes,
consequentes,
colaborativas
e
responsáveis.
(EMIFCG08)
Compreender
e
considerar a situação, a
opinião e o sentimento
do outro, agindo com
empatia, flexibilidade e
resiliência
para
promover o diálogo, a
colaboração,
a
mediação e resolução
de conflitos, o combate
ao preconceito e a
valorização
da
diversidade.
(EMIFCG09) Participar
ativamente
da
proposição,
implementação
e
avaliação de solução
para
problemas
socioculturais
e/ou
ambientais em nível
local, regional, nacional
e/ou
global,
corresponsabilizando-

simbólicas e formais, de
modo a desenvolver novas
abordagens e estratégias
para
enfrentar
novas
situações.
(EMIFMAT07) Identificar
e
explicar
questões
socioculturais e ambientais
aplicando conhecimentos e
habilidades matemáticas
para avaliar e tomar
decisões em relação ao que
foi observado.
(EMIFMAT08) Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente
conhecimentos e recursos
matemáticos para propor
ações individuais e/ou
coletivas de mediação e
intervenção
sobre
problemas socioculturais e
problemas ambientais.
(EMIFMAT09) Propor e
testar
estratégias
de
mediação e intervenção
para resolver problemas de
natureza sociocultural e de
natureza
ambiental
relacionados à Matemática.
(EMIFMAT10)
Avaliar
como
oportunidades,
conhecimentos e recursos
relacionados à Matemática
podem ser utilizados na
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se pela realização de
ações
e
projetos
voltados
ao
bem
comum.
Empreendedorismo:
(EMIFCG10)
Reconhecer e utilizar
qualidades
e
fragilidades
pessoais
com confiança para
superar desafios e
alcançar
objetivos
pessoais e profissionais,
agindo
de
forma
proativa
e
empreendedora
e
perseverando
em
situações de estresse,
frustração, fracasso e
adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar
estratégias
de
planejamento,
organização
e
empreendedorismo
para estabelecer e
adaptar
metas,
identificar caminhos,
mobilizar apoios e
recursos, para realizar
projetos pessoais e
produtivos com foco,
persistência
e
efetividade.

concretização de projetos
pessoais ou produtivos,
considerando as diversas
tecnologias disponíveis e
os
impactos
socioambientais.
(EMIFMAT11) Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente
conhecimentos e recursos
da
Matemática
para
desenvolver um projeto
pessoal
ou
um
empreendimento
produtivo.
(EMIFMAT12)
Desenvolver
projetos
pessoais ou produtivos,
utilizando processos e
conhecimentos
matemáticos para formular
propostas
concretas,
articuladas com o projeto
de vida.

ASPIRAÇÕES DOCENTES
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(EMIFCG12) Refletir
continuamente sobre
seu
próprio
desenvolvimento
e
sobre seus objetivos
presentes e futuros,
identificando
aspirações
e
oportunidades,
inclusive relacionadas
ao mundo do trabalho,
que orientem escolhas,
esforços e ações em
relação à sua vida
pessoal, profissional e
cidadã.
3 aulas

Linguagens:
interações
com o
mundo

Manifestações
multiculturais.

Aulas teóricas
Grupos de
estudos
Oficinas de
produções
artísticas

Investigação
Científica;

Laboratórios

Mediação e
intervenção
sociocultural

Seminários

Processos
Criativos;

Empreendend
orismo

Investigação
Científica:
(EMIFCG01)
Identificar, selecionar,
processar e analisar
dados,
fatos
e
evidências
com
curiosidade, atenção,
criticidade e ética,
inclusive utilizando o
apoio de tecnologias
digitais.
(EMIFCG02)
Posicionar-se com base
em critérios científicos,
éticos
e
estéticos,
utilizando dados, fatos e
evidências
para

(EMIFLGG01) Investigar e
analisar a organização, o
funcionamento e/ou os
efeitos de sentido de
enunciados e discursos
materializados nas diversas
línguas
e
linguagens
(imagens estáticas e em
movimento;
música;
linguagens corporais e do
movimento, entre outras),
situando-os no contexto de
um ou mais campos de
atuação
social
e
considerando dados e
informações
disponíveis
em diferentes mídias.
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respaldar conclusões,
opiniões e argumentos,
por meio de afirmações
claras,
ordenadas,
coerentes
e
compreensíveis,
sempre
respeitando
valores
universais,
como
liberdade,
democracia,
justiça
social,
pluralidade,
solidariedade
e
sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar
informações,
conhecimentos e ideias
resultantes
de
investigações
científicas para criar ou
propor soluções para
problemas diversos.
Processos Criativos:
(EMIFCG04)
Reconhecer e analisar
diferentes
manifestações criativas,
artísticas e culturais,
por meio de vivências
presenciais e virtuais
que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade,
criticidade
e
criatividade.

(EMIFLGG02) Levantar e
testar hipóteses sobre a
organização,
o
funcionamento e/ou os
efeitos de sentido de
enunciados e discursos
materializados nas diversas
línguas
e
linguagens
(imagens estáticas e em
movimento;
música;
linguagens corporais e do
movimento, entre outras),
situando-os no contexto de
um ou mais campos de
atuação social e utilizando
procedimentos
e
linguagens adequados à
investigação científica.
(EMIFLGG03) Selecionar e
sistematizar, com base em
estudos e/ou pesquisas
(bibliográfica, exploratória,
de campo, experimental
etc.) em fontes confiáveis,
informações
sobre
português
brasileiro,
língua(s)
e/
ou
linguagem(ns) específicas,
visando
fundamentar
reflexões e hipóteses sobre
a
organização,
o
funcionamento e/ou os
efeitos de sentido de
enunciados e discursos
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(EMIFCG05)
Questionar, modificar e
adaptar
ideias
existentes
e
criar
propostas, obras ou
soluções
criativas,
originais ou inovadoras,
avaliando e assumindo
riscos para lidar com as
incertezas e colocá-las
em prática.
(EMIFCG06) Difundir
novas ideias, propostas,
obras ou soluções por
meio de diferentes
linguagens, mídias e
plataformas, analógicas
e
digitais,
com
confiança e coragem,
assegurando
que
alcancem
os
interlocutores
pretendidos.
Mediação
e
intervenção
sociocultural:
(EMIFCG07)
Reconhecer e analisar
questões
sociais,
culturais e ambientais
diversas, identificando
e incorporando valores
importantes para si e
para o coletivo que

materializados nas diversas
línguas
e
linguagens
(imagens estáticas e em
movimento;
música;
linguagens corporais e do
movimento, entre outras),
identificando os diversos
pontos
de
vista
e
posicionando-se mediante
argumentação,
com
o
cuidado de citar as fontes
dos recursos utilizados na
pesquisa
e
buscando
apresentar conclusões com
o uso de diferentes mídias.
(EMIFLGG04) Reconhecer
produtos e/ou processos
criativos por meio de
fruição, vivências e reflexão
crítica sobre obras ou
eventos
de
diferentes
práticas artísticas, culturais
e/ou corporais, ampliando
o
repertório/domínio
pessoal
sobre
o
funcionamento
e
os
recursos da(s) língua(s) ou
da(s) linguagem(ns).
(EMIFLGG05) Selecionar e
mobilizar
intencionalmente, em um
ou mais campos de atuação
social, recursos criativos de
diferentes
línguas
e
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assegurem a tomada de
decisões conscientes,
consequentes,
colaborativas
e
responsáveis.
(EMIFCG08)
Compreender
e
considerar a situação, a
opinião e o sentimento
do outro, agindo com
empatia, flexibilidade e
resiliência
para
promover o diálogo, a
colaboração,
a
mediação e resolução
de conflitos, o combate
ao preconceito e a
valorização
da
diversidade.
(EMIFCG09) Participar
ativamente
da
proposição,
implementação
e
avaliação de solução
para
problemas
socioculturais
e/ou
ambientais em nível
local, regional, nacional
e/ou
global,
corresponsabilizandose pela realização de
ações
e
projetos
voltados
ao
bem
comum.

linguagens
(imagens
estáticas e em movimento;
música;
linguagens
corporais e do movimento,
entre
outras),
para
participar de projetos e/ou
processos criativos.
(EMIFLGG06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas,
criativas
e
inovadoras para problemas
reais, utilizando as diversas
línguas
e
linguagens
(imagens estáticas e em
movimento;
línguas;
linguagens corporais e do
movimento, entre outras),
em um ou mais campos de
atuação social, combatendo
a estereotipia, o lugar
comum e o clichê.
(EMIFLGG07) Identificar e
explicar
questões
socioculturais e ambientais
passíveis de mediação e
intervenção por meio de
práticas de linguagem.
(EMIFLGG08) Selecionar e
mobilizar
intencionalmente
conhecimentos e recursos
das práticas de linguagem
para
propor
ações
individuais e/ ou coletivas
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Empreendedorismo:
(EMIFCG10)
Reconhecer e utilizar
qualidades
e
fragilidades
pessoais
com confiança para
superar desafios e
alcançar
objetivos
pessoais e profissionais,
agindo
de
forma
proativa
e
empreendedora
e
perseverando
em
situações de estresse,
frustração, fracasso e
adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar
estratégias
de
planejamento,
organização
e
empreendedorismo
para estabelecer e
adaptar
metas,
identificar caminhos,
mobilizar apoios e
recursos, para realizar
projetos pessoais e
produtivos com foco,
persistência
e
efetividade.
(EMIFCG12) Refletir
continuamente sobre
seu
próprio
desenvolvimento
e

de mediação e intervenção
sobre formas de interação e
de atuação social, artísticocultural ou ambiental,
visando colaborar para o
convívio democrático e
republicano
com
a
diversidade humana e para
o cuidado com o meio
ambiente.
(EMIFLGG09) Propor e
testar
estratégias
de
mediação e intervenção
sociocultural e ambiental,
selecionando
adequadamente elementos
das diferentes linguagens.
(EMIFLGG10)
Avaliar
como
oportunidades,
conhecimentos e recursos
relacionados às várias
linguagens podem ser
utilizados na concretização
de projetos pessoais ou
produtivos, considerando
as diversas tecnologias
disponíveis e os impactos
socioambientais.
(EMIFLGG11) Selecionar e
mobilizar
intencionalmente
conhecimentos e recursos
das práticas de linguagem
para
desenvolver
um
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sobre seus objetivos
presentes e futuros,
identificando
aspirações
e
oportunidades,
inclusive relacionadas
ao mundo do trabalho,
que orientem escolhas,
esforços e ações em
relação à sua vida
pessoal, profissional e
cidadã.

projeto pessoal ou um
empreendimento
produtivo.
(EMIFLGG12) Desenvolver
projetos
pessoais
ou
produtivos, utilizando as
práticas de linguagens
socialmente relevantes, em
diferentes
campos
de
atuação, para formular
propostas
concretas,
articuladas com o projeto
de vida.
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DETALHAMENTO DO APROFUNDAMENTO
Unidade
Curricular
Série

Vivência Pedagógica
3ª

CH semanal

2 aulas

1º trimestre:
Protagonismo Juvenil;
Competências Socioemocionais e a prática docente.

Objeto de
conhecimento

2º trimestre
Vivência pedagógica: observação das aulas, estudos de caso, dentre outros;
Análise dos dados da escola (Avaliações externas [PAEBES, ENEM, SAEB], indicadores, Plano de Ação, PDDI, Matrizes de Referência);
Elaboração do projeto de intervenção no contexto escolar.
3º trimestre
Execução do projeto de intervenção no contexto escolar;
Culminância do Projeto de Intervenção.

Nome do eixo

Eixos
estruturantes

Investigação Científica

Objetivo do eixo

Habilidades específicas

●
Aprofundar conceitos fundantes das
ciências para a interpretação de ideias,
fenômenos e processos;
●
Ampliar habilidades relacionadas ao
pensar e fazer científico;
●
Utilizar esses conceitos e habilidades em
procedimentos de investigação voltados à
compreensão e enfrentamento de situações
cotidianas, com proposição de intervenções que
considerem o desenvolvimento local e a melhoria
da qualidade de vida da comunidade.

(EMIFCHSA01) Investigar e analisar situações
problema envolvendo temas e processos de
natureza histórica, social, econômica, filosófica,
política e/ou cultural, em âmbito local, regional,
nacional e/ou global, considerando dados e
informações disponíveis em diferentes mídias.
(EMIFCHSA02) Levantar e testar hipóteses
sobre temas e processos de natureza histórica,
social, econômica, filosófica, política e/ou
cultural, em âmbito local, regional, nacional e/ou
global, contextualizando os conhecimentos em
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Processos Criativos

Mediação e Intervenção Sociocultural

●
Aprofundar conhecimentos sobre as
artes, a cultura, as mídias e as ciências aplicadas
e sobre como utilizá-los para a criação de
processos e produtos criativos;
●
Ampliar habilidades relacionadas ao
pensar e fazer criativo;
●
Utilizar
esses
conhecimentos
e
habilidades em processos de criação e produção
voltados à expressão criativa e/ou à construção
de soluções inovadoras para problemas
identificados na sociedade e no mundo do
trabalho.

●
Aprofundar
conhecimentos
sobre
questões que afetam a vida dos seres humanos e
do planeta em nível local, regional, nacional e

sua realidade local e utilizando procedimentos e
linguagens adequados à investigação científica.
(EMIFCHSA03) Selecionar e sistematizar, com
base em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo, experimental etc.) em
fontes confiáveis, informações sobre temas e
processos de natureza histórica, social,
econômica, filosófica, política e/ou cultural, em
âmbito local, regional, nacional e/ou global,
identificando os diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante argumentação, com o
cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados
na pesquisa e buscando apresentar conclusões
com o uso de diferentes mídias.
(EMIFCHSA04) Reconhecer produtos e/ou
processos criativos por meio de fruição, vivências
e reflexão crítica sobre temas e processos de
natureza histórica, social, econômica, filosófica,
política e/ou cultural, em âmbito local, regional,
nacional e/ou global.
(EMIFCHSA05)
Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente recursos criativos para
resolver problemas reais relacionados a temas e
processos de natureza histórica, social,
econômica, filosófica, política e/ou cultural, em
âmbito local, regional, nacional e/ou global.
(EMIFCHSA06) Propor e testar soluções éticas,
estéticas, criativas e inovadoras para problemas
reais relacionados a temas e processos de
natureza histórica, social, econômica, filosófica,
política e/ou cultural, em âmbito local, regional,
nacional e/ ou global.
(EMIFCHSA07) Identificar e explicar situações
em que ocorram conflitos, desequilíbrios e
ameaças a grupos sociais, à diversidade de modos
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global, e compreender como podem ser utilizados
em diferentes contextos e situações;
●
Ampliar habilidades relacionadas à
convivência e atuação sociocultural;
●
Utilizar
esses
conhecimentos
e
habilidades para mediar conflitos, promover
entendimentos e propor soluções para questões
e problemas socioculturais e ambientais
identificados em suas comunidades.

Empreendedorismo

●
Aprofundar conhecimentos relacionados
a contexto, ao mundo do trabalho e à gestão de
iniciativas empreendedoras, incluindo seus
impactos nos seres humanos, na sociedade e no
meio ambiente;
●
Ampliar habilidades relacionadas ao
autoconhecimento, empreendedorismo e projeto
de vida;
●
Utilizar
esses
conhecimentos
e
habilidades
para
estruturar
iniciativas
empreendedoras com propósitos diversos,
voltadas a viabilizar projetos pessoais ou
produtivos com foco no desenvolvimento de
processos e produtos com o uso de tecnologias
variadas.

de vida, às diferentes identidades culturais e ao
meio ambiente, em âmbito local, regional,
nacional e/ ou global, com base em fenômenos
relacionados às Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas.
(EMIFCHSA08)
Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente conhecimentos e recursos das
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para
propor ações individuais e/ou coletivas de
mediação e intervenção sobre problemas de
natureza sociocultural e de natureza ambiental,
em âmbito local, regional, nacional e/ ou global,
baseadas no respeito às diferenças, na escuta, na
empatia e na responsabilidade socioambiental.
(EMIFCHSA09) Propor e testar estratégias de
mediação e intervenção para resolver problemas
de natureza sociocultural e de natureza
ambiental, em âmbito local, regional, nacional
e/ou global, relacionados às Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas.
(EMIFCHSA10) Avaliar como oportunidades,
conhecimentos e recursos relacionados às
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas podem ser
utilizadas na concretização de projetos pessoais
ou produtivos, em âmbito local, regional, nacional
e/ ou global, considerando as diversas
tecnologias
disponíveis,
os
impactos
socioambientais, os direitos humanos e a
promoção da cidadania.
(EMIFCHSA11)
Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente conhecimentos e recursos das
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para
desenvolver um projeto pessoal ou um
empreendimento produtivo, em âmbito local,
regional, nacional e/ ou global.
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(EMIFCHSA12) Desenvolver projetos pessoais
ou produtivos, utilizando as Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas para formular propostas
concretas, articuladas com o projeto de vida, em
âmbito local, regional, nacional e/ou global.
Aprendizagem colaborativa consiste em uma metodologia de ensino pautada na interação, colaboração e participação ativa dos estudantes. Assim, propõese, por meio das vivências pedagógicas, que o professor fomente entre os estudantes a criação de atividades que possam intervir sobre o contexto escolar.

Possibilidades
metodológicas

Observação participante, estudos de casos, monitoria, pedagogia de projetos, estação por rotação, sala de aula invertida, seminários orientados, grupos
interativos, dentre outros, são exemplos de atividades que proporcionam aprendizagem colaborativa.
O desenvolvimento dessas atividades visa a oportunizar ao estudante a ressignificação de seu papel enquanto sujeito no processo de ensino e
aprendizagem e a reflexão sobre seu projeto de vida no tocante ao ingresso na carreira docente, assim como ao desenvolvimento de competências e de
habilidades relacionadas ao protagonismo e à mediação da aprendizagem, sem, contudo, tratar-se de regência de classe ou de avaliação, ações que são de
prerrogativa dos docentes.
O componente integrador “Projeto de Vida” poderá articular suas reflexões e atividades com a proposta desta unidade curricular garantindo o trabalho
interdisciplinar.

Avaliação

A avaliação será processual, formativa e somativa.

Formação dos
professores que Licenciatura nas áreas de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Linguagens e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Matemática e
poderão atuar suas Tecnologias.
na UC

Sugestões de
materiais de
apoio

ADÃO, J. M.; BARROS, G. M. N. Diversidade na educação: reflexões e experiências. Brasília, 2003.
BACICH, Lilian. MORAN, José. Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora: Uma Abordagem Teórico-Prática. 1ª. Edição. Porto Alegre: Editora
Penso, 2017. 260 p.
CANDAU, Vera. Maria e Outros. Oficinas pedagógicas de direitos humanos. Petrópolis: Vozes, 1995.
LEMOV, Doug. Aula nota 10: 49 técnicas para ser um professor campeão de audiência/ Doug Lemov.; tradução de Leda Beck; consultoria e revisão
técnica Guiomar Namo de Mello e Paula Louzano. - São Paulo: Da Boa Prosa: Fundação Lemann, 2011.
LIBÂNEO, J. C. Didática. São Paulo: Cortez, 1994.
OLIVEIRA, M. K de. Vygotsky – aprendizado e desenvolvimento: um processo sócio histórico. São Paulo: Scipione, 1997.
ROSA, Dalva E. G. Didática e práticas de ensino: interfaces com diferentes saberes e lugares formativos. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.
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VEIGA, Ilma Passos; ALENCASTRO et al (org.). Projeto Político Pedagógico da escola: uma construção possível. 10 ed. Campinas: Papirus, 2000.
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Unidade
Curricular
Série

Educação Conectada
3ª

CH semanal

2 aulas

1º trimestre:
Mudanças tecnológicas e transformações na Educação;
Momentos de crise: impactos na Educação.

Objeto de
conhecimento

2º trimestre:
Educação 4.0: contexto atual, educação digital, gestão do conhecimento, cibercultura.
Novas tecnologias e desafios para Educação: Cyberbullying, Fake News, Digitalização da vida, Metadados.
3 º trimestre:
Metodologias ativas e aprendizagem digital;
Mídias e redes sociais na Educação;
Ferramentas de pesquisa on-line.

Nome do eixo

Eixos
estruturantes

Investigação Científica

Objetivo do eixo

Habilidades específicas

●
Aprofundar conceitos fundantes das
ciências para a interpretação de ideias,
fenômenos e processos;
●
Ampliar habilidades relacionadas ao
pensar e fazer científico;
●
Utilizar esses conceitos e habilidades
em procedimentos de investigação voltados à
compreensão e enfrentamento de situações
cotidianas, com proposição de intervenções que
considerem o desenvolvimento local e a
melhoria da qualidade de vida da comunidade.

(EMIFCHSA01) Investigar e analisar situações
problema envolvendo temas e processos de
natureza histórica, social, econômica, filosófica,
política e/ou cultural, em âmbito local, regional,
nacional e/ou global, considerando dados e
informações disponíveis em diferentes mídias.
(EMIFCHSA02) Levantar e testar hipóteses
sobre temas e processos de natureza histórica,
social, econômica, filosófica, política e/ou
cultural, em âmbito local, regional, nacional e/ou
global, contextualizando os conhecimentos em
sua realidade local e utilizando procedimentos e
linguagens adequados à investigação científica.
(EMIFCHSA03) Selecionar e sistematizar, com
base em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo, experimental etc.) em
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Processos Criativos

Mediação e Intervenção sociocultural

●
Aprofundar conhecimentos sobre as
artes, a cultura, as mídias e as ciências aplicadas
e sobre como utilizá-los para a criação de
processos e produtos criativos;
●
Ampliar habilidades relacionadas ao
pensar e fazer criativo;
●
Utilizar
esses
conhecimentos
e
habilidades em processos de criação e produção
voltados à expressão criativa e/ou à construção
de soluções inovadoras para problemas
identificados na sociedade e no mundo do
trabalho.

●
Aprofundar
conhecimentos
sobre
questões que afetam a vida dos seres humanos e
do planeta em nível local, regional, nacional e
global, e compreender como podem ser
utilizados em diferentes contextos e situações;
●
Ampliar habilidades relacionadas à
convivência e atuação sociocultural;
●
Utilizar
esses
conhecimentos
e

fontes confiáveis, informações sobre temas e
processos de natureza histórica, social,
econômica, filosófica, política e/ou cultural, em
âmbito local, regional, nacional e/ou global,
identificando os diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante argumentação, com o
cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados
na pesquisa e buscando apresentar conclusões
com o uso de diferentes mídias.
(EMIFCHSA04) Reconhecer produtos e/ou
processos criativos por meio de fruição,
vivências e reflexão crítica sobre temas e
processos de natureza histórica, social,
econômica, filosófica, política e/ou cultural, em
âmbito local, regional, nacional e/ou global.
(EMIFCHSA05)
Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente recursos criativos para
resolver problemas reais relacionados a temas e
processos de natureza histórica, social,
econômica, filosófica, política e/ou cultural, em
âmbito local, regional, nacional e/ou global.
(EMIFCHSA06) Propor e testar soluções éticas,
estéticas, criativas e inovadoras para problemas
reais relacionados a temas e processos de
natureza histórica, social, econômica, filosófica,
política e/ou cultural, em âmbito local, regional,
nacional e/ ou global.
(EMIFCHSA07) Identificar e explicar situações
em que ocorram conflitos, desequilíbrios e
ameaças a grupos sociais, à diversidade de
modos de vida, às diferentes identidades
culturais e ao meio ambiente, em âmbito local,
regional, nacional e/ou global, com base em
fenômenos relacionados às Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas.
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habilidades para mediar conflitos, promover
entendimentos e propor soluções para questões
e problemas socioculturais e ambientais
identificados em suas comunidades.

Empreendedorismo

●
Aprofundar
conhecimentos
relacionados a contexto, ao mundo do trabalho e
à gestão de iniciativas empreendedoras,
incluindo seus impactos nos seres humanos, na
sociedade e no meio ambiente;
●
Ampliar habilidades relacionadas ao
autoconhecimento,
empreendedorismo
e
projeto de vida;
●
Utilizar
esses
conhecimentos
e
habilidades
para
estruturar
iniciativas
empreendedoras com propósitos diversos,
voltadas a viabilizar projetos pessoais ou
produtivos com foco no desenvolvimento de
processos e produtos com o uso de tecnologias
variadas.

(EMIFCHSA08)
Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente conhecimentos e recursos das
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para
propor ações individuais e/ou coletivas de
mediação e intervenção sobre problemas de
natureza sociocultural e de natureza ambiental,
em âmbito local, regional, nacional e/ ou global,
baseadas no respeito às diferenças, na escuta, na
empatia e na responsabilidade socioambiental.
(EMIFCHSA09) Propor e testar estratégias de
mediação e intervenção para resolver problemas
de natureza sociocultural e de natureza
ambiental, em âmbito local, regional, nacional
e/ou global, relacionados às Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas.
(EMIFCHSA10) Avaliar como oportunidades,
conhecimentos e recursos relacionados às
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas podem ser
utilizadas na concretização de projetos pessoais
ou produtivos, em âmbito local, regional,
nacional e/ ou global, considerando as diversas
tecnologias
disponíveis,
os
impactos
socioambientais, os direitos humanos e a
promoção da cidadania.
(EMIFCHSA11)
Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente conhecimentos e recursos das
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para
desenvolver um projeto pessoal ou um
empreendimento produtivo, em âmbito local,
regional, nacional e/ ou global.
(EMIFCHSA12) Desenvolver projetos pessoais
ou produtivos, utilizando as Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas para formular propostas
concretas, articuladas com o projeto de vida, em
âmbito local, regional, nacional e/ou global.
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Aulas síncronas, assíncronas, expositivas e dialogadas;
Oficinas de produção digital: videoaulas, jogos interativos, peças publicitárias, documentários;
Apresentação de seminários;
Exibição de documentários e filmes, entrevistas;
Debates;
Webconferências, Lives, Webnários, apresentação/divulgação de trabalho em redes sociais, jogos interativos.

A avaliação será processual, formativa e somativa.

Formação dos
professores
que poderão
atuar na UC

Licenciatura nas áreas de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Linguagens e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Matemática
e suas Tecnologias.

Sugestões de
materiais de
apoio

BRITTO, Rovilson Robbi. Cibercultura: sob o olhar das culturas digitais. Saraiva, São Paulo, 2009.
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
CERNY, R. Z.; BURIGO, C. C. D.; TOSSATI, N. M. O currículo na cultura digital: impressões de autores de materiais didáticos para formação de
professores. Revista de Educação Pública, v. 25, n. 59/1, p. 341-353, 2016.
DIAS, Carla; GOMES, Roseli; COELHO, Patrícia. A capacidade adaptativa da cultura digital e sua relação com a tecnocultura. Teccogs: Revista Digital de
Tecnologias Cognitivas, TIDD | PUC-SP, São Paulo, n. 16, p. 138-152, jul-dez. 2018.
HEINSFELD, Bruna Damiana; PISCHETOLA Magda. Cultura digital e educação: uma leitura dos estudos culturais sobre os desafios da
contemporaneidade. Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação, v. 12 , n. esp. 2 , p. 1349-1371 , Ago.2017. Disponível
em: https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/10301/6689. Acesso em: 13. Jan.2020.
LEMOS, A. Cibercultura: tecnologia e vida social na cultura contemporânea. Porto Alegre: Sulina, 2002.
LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999.
_______. O que é o virtual? São Paulo: 34, 1997.
LUCENA, Simone. Culturas digitais e tecnologias móveis na educação. Educação em Revista, Curitiba, n. 59, p. 277-290, Mar. 2016. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40602016000100277&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 13. Jan. 2020.
NEGROPONTE, Nicholas. Vida digital. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
PALFREY, J. GASSER, U. Nascidos na era digital: entendendo a primeira geração de nativos digitais. Trad. Magda França Lopes. Porto Alegre:
Editora Artmed, 2011.
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PEIXOTO, J.; ARAUJO, C. H. dos S. Tecnologia e Educação; algumas considerações sobre o discurso pedagógico contemporâneo. Educação &
Sociedade. Campinas, v. 33, n. 18, jan/mar 2012. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/es/v33n118/v33n118a16.pdf. Acesso em: 20. jan. 2020.
RECUERO, Raquel. Redes sociais da internet. Porto Alegre: Sulina, 2009.
SAVAZONI, R.; COHN, S. (Org). Cultura digital.br. Azougue Editorial: Rio de Janeiro 2009.
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Unidade
Curricular
Série

Ciência por Investigação
3ª

CH semanal

3 aulas

1º trimestre: Alfabetização Científica
- Produção de Argumentação e Diálogos a partir de estudos dirigidos sobre temáticas e fenômenos da natureza - identificação de fenômenos da natureza
associados a questões ambientais e da saúde, conectados com os conteúdos escolares, perpassando por conteúdos conceituais, atitudinais e
procedimentais notoriamente de ciências da natureza e de assuntos que estão na fronteira do conhecimento - questões ambientais, fenômenos
socioambientais, socioeconômicos, socioculturais, questões éticas e de valores humanos.
- Temáticas da vida cotidiana, envolvendo questões locais e regionais, entrelaçadas com as ciências da natureza, que pressupõem uma contextualização
histórica, social e cultural dos conteúdos abordados, mas também promovam interdisciplinaridade e, quando possível, transdisciplinaridade.
- Introdução ao Método Científico contemporâneo com apropriação de novas formas de análise de dados, levando em consideração a aplicação de
diferentes métodos, por exemplo, método indutivo, método dedutivo, método hipotético-dedutivo, método dialético e método fenomenológico.

Objeto de
conhecimento

2º Trimestre: A pesquisa científica em sala de aula como prática de aprendizagem, inovação e transformação social
- Identificação de problemas da natureza, podendo ser controversas, passíveis de serem estudadas em sala de aula do ensino médio, com as quais
poderão desenvolver trabalhos de forma colaborativa, em grupos de trabalho, para a construção de estratégias de estudo do problema.
- Investigação científica. Produção de estudos dirigidos sobre investigações temáticas específicas relacionadas à vida cotidiana dos estudantes, ou
identificadas no contexto local ou regional, mas promover o empoderamento social e a inclusão científica do estudante no processo de formação de
cidadania.
- Construção de mini projetos de pesquisa escolar para serem desenvolvidos em grupos ou individuais, conforme a necessidade e a disponibilidade.
Apresentação da proposta de elaboração de projetos na área de ciências da natureza, podendo abranger outras áreas de conhecimento de fronteira,
para esta temática identificadas pelo grupo de estudantes com apoio do professor.
- Como elaborar um projeto a partir das questões da atualidade do ponto de vista ambiental e das ciências da natureza.
- Identificação de problema(s) e formulação de questões. Identificação de informações ou variáveis relevantes. Identificação da questão problema e suas
contradições, para serem levadas para o grupo e debatidas em busca de uma compreensão do fenômeno e uma ou mais possíveis soluções. Investigação
sobre as possíveis soluções identificadas e argumentadas pelo grupo de trabalho, de tal forma que conceda subsídios para elaboração do teste de
hipóteses por meio de realização de atividades experimentais, quando possível. Definição de instrumentos e técnicas de medida, que incluam atividades
experimentais, quando possível. Planejamento e realização de atividades experimentais e de pesquisa.
3º trimestre: Ciência mão na massa
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- Definição de culminâncias que poderão ser realizadas no final da unidade curricular, em conjunto com macro atividades escolares planejadas e/ou
comemorativas. As culminâncias poderão ser, por exemplo, mostra/feira de ciência, olimpíada de ciências, gincana de ciências, mural de fotografias
sobre temáticas estudadas, seminários, podcast tipo entrevista, entre outras atividades.
- As atividades são desenvolvidas com o foco na preparação do material para as culminâncias, como cartazes, mostras de produtos, simulações gráficas,
revelação de fotografias, entre outras. Cada grupo de trabalho deve se debruçar sobre a construção de suas apresentações.
- Desenvolvimento das ações de intervenção, a partir da análise de dados e informações sobre a(s) temática(s) escolhida(s).
- Apresentação dos resultados do projeto desenvolvido.
- Avaliação das técnicas e métodos utilizados no processo de divulgação científica. Produção de uma síntese dos resultados e discussão. Elaboração das
atividades de apresentação e um documento que consolide o desenvolvimento do projeto.

Nome do eixo

Eixos
estruturantes

Investigação Científica

Objetivo do eixo

Habilidades específicas

●
Aprofundar conceitos fundantes das
ciências para a interpretação de ideias,
fenômenos e processos;
●
Ampliar habilidades relacionadas ao
pensar e fazer científico;
●
Utilizar esses conceitos e habilidades em
procedimentos de investigação voltados à
compreensão e enfrentamento de situações
cotidianas, com proposição de intervenções que
considerem o desenvolvimento local e a melhoria
da qualidade de vida da comunidade.

(EMIFCNT01) Investigar e analisar situaçõesproblema e variáveis que interferem na
dinâmica de fenômenos da natureza e/ ou de
processos tecnológicos, considerando dados e
informações disponíveis em diferentes mídias,
com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos
digitais.
(EMIFCNT02) Levantar e testar hipóteses
sobre variáveis que interferem na dinâmica de
fenômenos da natureza e/ou de processos
tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos
e aplicativos digitais, utilizando procedimentos
e linguagens adequados à investigação
científica.
(EMIFCNT03) Selecionar e sistematizar, com
base em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo, experimental etc.) em
fontes confiáveis, informações sobre a dinâmica
dos fenômenos da natureza e/ou de processos
tecnológicos, identificando os diversos pontos
de vista e posicionando-se mediante
argumentação, com o cuidado de citar as fontes
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dos recursos utilizados na pesquisa e buscando
apresentar conclusões com o uso de diferentes
mídias.

Processos Criativos

Mediação e Intervenção Sociocultural

●
Aprofundar conhecimentos sobre as
artes, a cultura, as mídias e as ciências aplicadas
e sobre como utilizá-los para a criação de
processos e produtos criativos;
●
Ampliar habilidades relacionadas ao
pensar e fazer criativo;
●
Utilizar
esses
conhecimentos
e
habilidades em processos de criação e produção
voltados à expressão criativa e/ou à construção
de soluções inovadoras para problemas
identificados na sociedade e no mundo do
trabalho.

(EMIFCNT04) Reconhecer produtos e/ou
processos criativos por meio de fruição,
vivências e reflexão crítica sobre a dinâmica dos
fenômenos naturais e/ou de processos
tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos
e aplicativos digitais (como softwares de
simulação e de realidade virtual, entre outros).
(EMIFCNT05)
Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente
recursos
criativos
relacionados às Ciências da Natureza para
resolver problemas reais do ambiente e da
sociedade, explorando e contrapondo diversas
fontes de informação.
(EMIFCNT06) Propor e testar soluções éticas,
estéticas, criativas e inovadoras para problemas
reais, considerando a aplicação de design de
soluções e o uso de tecnologias digitais,
programação e/ou pensamento computacional
que apoiem a construção de protótipos,
dispositivos e/ou equipamentos, com o intuito
de melhorar a qualidade de vida e/ou os
processos produtivos.

●
Aprofundar conhecimentos sobre as
artes, a cultura, as mídias e as ciências aplicadas
e sobre como utilizá-los para a criação de
processos e produtos criativos;
●
Ampliar habilidades relacionadas ao
pensar e fazer criativo;
●
Utilizar
esses
conhecimentos
e

(EMIFCNT07) Identificar e explicar questões
socioculturais e ambientais relacionadas a
fenômenos físicos, químicos e/ou biológicos.
(EMIFCNT08)
Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente conhecimentos e recursos
das Ciências da Natureza para propor ações
individuais e/ou coletivas de mediação e
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Empreendedorismo

Possibilidades
metodológicas

habilidades em processos de criação e produção
voltados à expressão criativa e/ou à construção
de soluções inovadoras para problemas
identificados na sociedade e no mundo do
trabalho.

intervenção sobre problemas socioculturais e
problemas ambientais.
(EMIFCNT09) Propor e testar estratégias de
mediação e intervenção para resolver
problemas de natureza sociocultural e de
natureza ambiental relacionados às Ciências da
Natureza.

●
Aprofundar
conhecimentos
relacionados a contexto, ao mundo do trabalho e
à gestão de iniciativas empreendedoras,
incluindo seus impactos nos seres humanos, na
sociedade e no meio ambiente;
●
Ampliar habilidades relacionadas ao
autoconhecimento, empreendedorismo e projeto
de vida;
Utilizar esses conhecimentos e habilidades para
estruturar iniciativas empreendedoras com
propósitos diversos, voltadas a viabilizar
projetos pessoais ou produtivos com foco no
desenvolvimento de processos e produtos com o
uso de tecnologias variadas.

(EMIFCNT10) Avaliar como oportunidades,
conhecimentos e recursos relacionados às
Ciências da Natureza podem ser utilizados na
concretização de projetos pessoais ou
produtivos,
considerando
as
diversas
tecnologias disponíveis e os impactos
socioambientais.
(EMIFCNT11)
Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente conhecimentos e recursos
das Ciências da Natureza para desenvolver um
projeto pessoal ou um empreendimento
produtivo.
(EMIFCNT12) Desenvolver projetos pessoais
ou produtivos, utilizando as Ciências da
Natureza e suas Tecnologias para formular
propostas concretas, articuladas com o projeto
de vida.

As aulas teóricas e as práticas experimentais podem ser realizadas em espaços dentro da própria escola ou em espaços conveniados, onde haja estrutura
para o desenvolvimento das atividades. Poderão ser utilizados computadores, celulares e aplicativos, aparelhos multimídia e outros.
Sugestão de atividades:
- Rodas de conversa e/ou grupos de debate abordando as questões ambientais, fenômenos socioambientais, socioeconômicos, socioculturais, questões
éticas e de valores humanos, correlacionando o conhecimento científico às observações do cotidiano.
- Aplicação do método científico a partir de uma temática/problema identificado no cotidiano da escola, comunidade, região ou outro.
- Projeto(s) de pesquisa considerando todos os processos envolvidos.
- Realização de atividades investigativas.
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- Criação de clube de ciências.
- Utilização de metodologias ativas para favorecer o processo ensino-aprendizagem.

Avaliação

Formação dos
professores
que poderão
atuar na UC
Sugestões de
materiais de
apoio

As avaliações propostas têm como objetivo verificar o desenvolvimento de habilidades específicas pelos estudantes através dos estudos desenvolvidos
em cada objeto de conhecimento. Sendo que ao final desta unidade curricular espera- se que o estudante seja capaz de:
- Entender como os cientistas elaboram teorias para explicar fenômenos da natureza e aplicar em situações do cotidiano.
- Reconhecer as causas da incerteza na ciência.
- Exercitar habilidade de desenvolver hipóteses, fazer medições, interpretar dados e fazer previsões.
- Reconhecer elementos da solução de problemas científicos.
- Argumentar a partir dos fatos científicos e lidar com opiniões diferentes da sua.
- Elaborar um projeto, desenvolvê-lo, obter e analisar dados. Posteriormente apresentar/compartilhar os resultados alcançados em uma feira, mostra,
seminário, simulação, experimento ou outra forma.
- Atuar de forma organizada, criativa, colaborativa, empática e integrativa.
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Unidade
Curricular
Série

HUMANIDADES 4.0
3ª

CH semanal

3 aulas

1° Trimestre:
Ciências Humanas: compreensão dos fenômenos sociais da atualidade;
Fases da Revolução Industrial e seus impactos no contexto da Sociedade 4.0;
Trabalho, Ciência e Tecnologia no Século XXI.

Objeto de
conhecimento

2° Trimestre:
Pós-modernidade e Educação: relações pós-modernas no contexto escolar;
Competências e habilidades do século XXI e sua importância para estudantes e professores;
Futuro da Humanidade: desafios e perspectivas no contexto da Educação e do Mercado de Trabalho.
3º Trimestre:
Temas contemporâneos em debate: relações e identidades étnico-raciais, preconceito, violência, relações de gênero, exclusão digital, ética e cidadania;
Juventudes e Sociedade 4.0: as diferentes gerações (dos babies boomers à geração alfa), conflitos geracionais, ciberativismo.
Inteligência artificial e os impactos nas relações humanas e na aprendizagem.
Nome do eixo

Eixos
estruturantes

Investigação Científica

Objetivo do eixo
●
Aprofundar conceitos fundantes das
ciências para a interpretação de ideias,
fenômenos e processos;
●
Ampliar habilidades relacionadas ao
pensar e fazer científico;
●
Utilizar esses conceitos e habilidades
em procedimentos de investigação voltados à
compreensão e enfrentamento de situações
cotidianas, com proposição de intervenções que
considerem o desenvolvimento local e a
melhoria da qualidade de vida da comunidade.

Habilidades específicas
(EMIFCHSA01) Investigar e analisar situações
problema envolvendo temas e processos de
natureza histórica, social, econômica, filosófica,
política e/ou cultural, em âmbito local, regional,
nacional e/ou global, considerando dados e
informações disponíveis em diferentes mídias.
(EMIFCHSA02) Levantar e testar hipóteses
sobre temas e processos de natureza histórica,
social, econômica, filosófica, política e/ou
cultural, em âmbito local, regional, nacional e/ou
global, contextualizando os conhecimentos em
sua realidade local e utilizando procedimentos e
linguagens adequados à investigação científica.
(EMIFCHSA03) Selecionar e sistematizar, com
base em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica,

127

ASPIRAÇÕES DOCENTES

Processos Criativos

Mediação e Intervenção Sociocultural

●
Aprofundar conhecimentos sobre as
artes, a cultura, as mídias e as ciências aplicadas
e sobre como utilizá-los para a criação de
processos e produtos criativos;
●
Ampliar habilidades relacionadas ao
pensar e fazer criativo;
●
Utilizar
esses
conhecimentos
e
habilidades em processos de criação e produção
voltados à expressão criativa e/ou à construção
de soluções inovadoras para problemas
identificados na sociedade e no mundo do
trabalho.

●
Aprofundar
conhecimentos
sobre
questões que afetam a vida dos seres humanos e
do planeta em nível local, regional, nacional e
global, e compreender como podem ser
utilizados em diferentes contextos e situações;
●
Ampliar habilidades relacionadas à
convivência e atuação sociocultural;

exploratória, de campo, experimental etc.) em
fontes confiáveis, informações sobre temas e
processos de natureza histórica, social,
econômica, filosófica, política e/ou cultural, em
âmbito local, regional, nacional e/ou global,
identificando os diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante argumentação, com o
cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados
na pesquisa e buscando apresentar conclusões
com o uso de diferentes mídias.
(EMIFCHSA04) Reconhecer produtos e/ou
processos criativos por meio de fruição,
vivências e reflexão crítica sobre temas e
processos de natureza histórica, social,
econômica, filosófica, política e/ou cultural, em
âmbito local, regional, nacional e/ou global.
(EMIFCHSA05)
Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente recursos criativos para
resolver problemas reais relacionados a temas e
processos de natureza histórica, social,
econômica, filosófica, política e/ou cultural, em
âmbito local, regional, nacional e/ou global.
(EMIFCHSA06) Propor e testar soluções éticas,
estéticas, criativas e inovadoras para problemas
reais relacionados a temas e processos de
natureza histórica, social, econômica, filosófica,
política e/ou cultural, em âmbito local, regional,
nacional e/ ou global.
(EMIFCHSA07) Identificar e explicar situações
em que ocorram conflitos, desequilíbrios e
ameaças a grupos sociais, à diversidade de
modos de vida, às diferentes identidades
culturais e ao meio ambiente, em âmbito local,
regional, nacional e/ ou global, com base em
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●
Utilizar
esses
conhecimentos
e
habilidades para mediar conflitos, promover
entendimentos e propor soluções para questões
e problemas socioculturais e ambientais
identificados em suas comunidades.

Empreendedorismo

●
Aprofundar
conhecimentos
relacionados a contexto, ao mundo do trabalho e
à gestão de iniciativas empreendedoras,
incluindo seus impactos nos seres humanos, na
sociedade e no meio ambiente;
●
Ampliar habilidades relacionadas ao
autoconhecimento,
empreendedorismo
e
projeto de vida;
●
Utilizar
esses
conhecimentos
e
habilidades
para
estruturar
iniciativas
empreendedoras com propósitos diversos,
voltadas a viabilizar projetos pessoais ou
produtivos com foco no desenvolvimento de
processos e produtos com o uso de tecnologias
variadas.

fenômenos relacionados às Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas.
(EMIFCHSA08)
Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente conhecimentos e recursos das
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para
propor ações individuais e/ou coletivas de
mediação e intervenção sobre problemas de
natureza sociocultural e de natureza ambiental,
em âmbito local, regional, nacional e/ ou global,
baseadas no respeito às diferenças, na escuta, na
empatia e na responsabilidade socioambiental.
(EMIFCHSA09) Propor e testar estratégias de
mediação e intervenção para resolver problemas
de natureza sociocultural e de natureza
ambiental, em âmbito local, regional, nacional
e/ou global, relacionados às Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas.
(EMIFCHSA10) Avaliar como oportunidades,
conhecimentos e recursos relacionados às
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas podem ser
utilizadas na concretização de projetos pessoais
ou produtivos, em âmbito local, regional,
nacional e/ ou global, considerando as diversas
tecnologias
disponíveis,
os
impactos
socioambientais, os direitos humanos e a
promoção da cidadania.
(EMIFCHSA11)
Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente conhecimentos e recursos das
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para
desenvolver um projeto pessoal ou um
empreendimento produtivo, em âmbito local,
regional, nacional e/ ou global.
(EMIFCHSA12) Desenvolver projetos pessoais
ou produtivos, utilizando as Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas para formular propostas
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concretas, articuladas com o projeto de vida, em
âmbito local, regional, nacional e/ou global.
Metodologias ativas (Sala de aula invertida, Metodologia de Projetos, Pesquisa-ação); realização de seminários; exibição de vídeos; debates; produção
de painéis; atividades individuais e/ou em grupo; questionários; realização de webconferências e estudos de caso.
Observatório: atividades com vistas à elaboração de um produto (panfleto, jornal, vídeo, podcast, blogs, páginas em redes sociais, canal no YouTube etc)
com a participação dos estudantes.
A avaliação será processual, formativa e somativa.

Licenciatura em Ciências Sociais, Sociologia, Filosofia, Geografia ou História.
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Matemática

Unidade Curricular
Série

Objeto de
conhecimento

3ª

CH semanal

2 aulas

1º trimestre: “Matematização”: a Matemática em situações do cotidiano.
A história da matemática;
A resolução de problemas como eixo da matemática;
Matemática em Jogo
Diferenciação entre brincar e jogar
O jogo como atividade regrada e proponente de desafios
Jogo e Educação
Possibilidades de apropriação dos jogos para aprendizagem matemática
Jogos Simbólicos e o desenvolvimento da criatividade e imaginação
Jogos de construção e seus valores na construção da autonomia
Jogos de regras simples – respeito às regras
Jogos de regras complexas
Jogos que rompem com lógicas da competição
Jogos matemáticos
2º Trimestre: Linguagem matemática: explorando os usos sociais dos números
Números: o sistema de numeração decimal, as operações (algoritmos e solução de problemas), números racionais e decimais, recursos didáticos
para o ensino de Números;
Medidas: comprimento, área, perímetro, volume, tempo, ângulos, recursos didáticos para o ensino de medidas;
Espaço e forma: poliedros e figuras planas, geometria e natureza, geometria e arte, recursos didáticos para o ensino de espaço e forma;
Tratamento da informação: análise de gráficos e tabelas, recursos didáticos para o ensino de noções básicas de Estatística;
3º trimestre: Mídias e tecnologia: jogos, mídias, redes sociais e tecnologias
Tecnologias de ensino: o uso do computador e de calculadoras no ensino de matemática.
A utilização de livros didáticos, paradidáticos, vídeos e revistas e jornais no ensino de matemática.
Projetos na área de matemática.
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Nome do eixo

Objetivo do eixo

Habilidades específicas

●
Aprofundar conceitos fundantes das
ciências para a interpretação de ideias,
fenômenos e processos;
●
Ampliar habilidades relacionadas ao
pensar e fazer científico;
●
Utilizar esses conceitos e habilidades
em procedimentos de investigação voltados à
compreensão e enfrentamento de situações
cotidianas, com proposição de intervenções que
considerem o desenvolvimento local e a
melhoria da qualidade de vida da comunidade.

(EMIFMAT01)
Investigar
e
analisar
situaçõesproblema
identificando
e
selecionando conhecimentos matemáticos
relevantes para uma dada situação,
elaborando modelos para sua representação.
(EMIFMAT02) Levantar e testar hipóteses
sobre variáveis que interferem na explicação
ou resolução de uma situação-problema
elaborando modelos com a linguagem
matemática para analisá-la e avaliar sua
adequação em termos de possíveis limitações,
eficiência e possibilidades de generalização.
(EMIFMAT03) Selecionar e sistematizar, com
base em estudos e/ ou pesquisas
(bibliográfica, exploratória, de campo,
experimental etc.) em fontes confiáveis,
informações sobre a contribuição da
Matemática na explicação de fenômenos de
natureza científica, social, profissional,
cultural,
de
processos
tecnológicos,
identificando os diversos pontos de vista e
posicionando-se mediante argumentação,
com o cuidado de citar as fontes dos recursos
utilizados na pesquisa e buscando apresentar
conclusões com o uso de diferentes mídias.

●
Aprofundar conhecimentos sobre as
artes, a cultura, as mídias e as ciências aplicadas
e sobre como utilizá-los para a criação de
processos e produtos criativos;
●
Ampliar habilidades relacionadas ao
pensar e fazer criativo;
●
Utilizar esses conhecimentos e

(EMIFMAT04) Reconhecer produtos e/ ou
processos criativos por meio de fruição,
vivências e reflexão crítica na produção do
conhecimento matemático e sua aplicação no
desenvolvimento de processos tecnológicos
diversos.
(EMIFMAT05) Selecionar e mobilizar

Investigação Científica

Eixos estruturantes

Processos Criativos
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Mediação e Intervenção sociocultural

habilidades em processos de criação e
produção voltados à expressão criativa e/ou à
construção de soluções inovadoras para
problemas identificados na sociedade e no
mundo do trabalho.

intencionalmente
recursos
criativos
relacionados à Matemática para resolver
problemas de natureza diversa, incluindo
aqueles que permitam a produção de novos
conhecimentos matemáticos, comunicando
com precisão suas ações e reflexões
relacionadas a constatações, interpretações e
argumentos, bem como adequando-os às
situações originais.
(EMIFMAT06) Propor e testar soluções
éticas, estéticas, criativas e inovadoras para
problemas reais, considerando a aplicação dos
conhecimentos matemáticos associados ao
domínio de operações e relações matemáticas
simbólicas e formais, de modo a desenvolver
novas abordagens e estratégias para enfrentar
novas situações.

●
Aprofundar conhecimentos sobre as
artes, a cultura, as mídias e as ciências aplicadas
e sobre como utilizá-los para a criação de
processos e produtos criativos;
●
Ampliar habilidades relacionadas ao
pensar e fazer criativo;
●
Utilizar esses conhecimentos e
habilidades em processos de criação e
produção voltados à expressão criativa e/ou à
construção de soluções inovadoras para
problemas identificados na sociedade e no
mundo do trabalho.

(EMIFMAT07) Identificar e explicar questões
socioculturais e ambientais aplicando
conhecimentos e habilidades matemáticas
para avaliar e tomar decisões em relação ao
que foi observado.
(EMIFMAT08) Selecionar e mobilizar
intencionalmente conhecimentos e recursos
matemáticos para propor ações individuais
e/ou coletivas de mediação e intervenção
sobre problemas socioculturais e problemas
ambientais.
(EMIFMAT09) Propor e testar estratégias de
mediação e intervenção para resolver
problemas de natureza sociocultural e de
natureza
ambiental
relacionados
à
Matemática.
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Empreendedorismo

Possibilidades
metodológicas

Avaliação

●
Aprofundar
conhecimentos
relacionados a contexto, ao mundo do trabalho
e à gestão de iniciativas empreendedoras,
incluindo seus impactos nos seres humanos, na
sociedade e no meio ambiente;
●
Ampliar habilidades relacionadas ao
autoconhecimento, empreendedorismo e
projeto de vida;
●
Utilizar esses conhecimentos e
habilidades para
estruturar iniciativas
empreendedoras com propósitos diversos,
voltadas a viabilizar projetos pessoais ou
produtivos com foco no desenvolvimento de
processos e produtos com o uso de tecnologias
variadas.

(EMIFMAT10) Avaliar como oportunidades,
conhecimentos e recursos relacionados à
Matemática podem ser utilizados na
concretização de projetos pessoais ou
produtivos, considerando as diversas
tecnologias disponíveis e os impactos
socioambientais.
(EMIFMAT11) Selecionar e mobilizar
intencionalmente conhecimentos e recursos
da Matemática para desenvolver um projeto
pessoal ou um empreendimento produtivo
(EMIFMAT12) Desenvolver projetos pessoais
ou produtivos, utilizando processos e
conhecimentos matemáticos para formular
propostas concretas, articuladas com o
projeto de vida.

A metodologia proposta deverá reunir:
a) Possibilidade de conexão entre teoria e prática;
b) Processo interativo/participativo professor aluno;
c) Despertar no aluno o senso crítico;
d) Oportunizar o debate em todos os níveis;
e) Incentivar a “práxis” de modo coerente e evolutivo;
f) Permitir ao aluno vivenciar situações o mais próximo da realidade, no contexto onde está inserido, quer no meio estudantil quer na própria
sociedade.
O aprofundamento tem como objetivo alcançar as habilidades previstas nos eixos, logo é importante a avaliação estar alinhada com essas
habilidades.
O aluno deverá ser capaz de:
● Reconhecer a importância da estatística para seu curso.
● Diferenciar população e amostra em estatística.
● Conhecer algumas técnicas de amostragem.
● Classificar as séries estatísticas.
● Identificar variáveis de interesse e classificá-las.
● Saber a diferença entre dados absolutos e relativos.
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

Saber o que são índices, coeficientes e taxas.
Saber organizar dados em tabelas e gráficos.
Saber interpretar tabelas e gráficos.
Calcular as medidas descritivas de uma série estatística.
Saber detectar a presença, ou ausência, de uma relação entre duas variáveis arbitrárias através do coeficiente de correlação.
Sugerimos alguns tipos de avaliação, ficando a critério do professor em que momento utilizá-las:
Avaliação escrita.
Portfólio.
Cartilha.

Formação dos
professores que
poderão atuar na UC

Licenciatura em Matemática

Sugestões de
materiais de apoio

Boavida, A. M. (1992). Resolução de problemas: que rumos para a Educação Matemática? In Brown, M., Fernandes, D., Matos, J. F. e Ponte, J.
P. (Eds.), Educação Matemática. (pp. 105-114). Coleção temas de Investigação. Lisboa.
Borin, J. (2002). Jogos e resolução de problemas: uma estratégia para as aulas de matemática. 4ª edição, IME - USP
Cardoso, V. C. (1998). Materiais didáticos para as quatro operações. 4ª edição, IME – USP
D'Ambrosio, B.S. (1989). Como ensinar matemática hoje? Temas e Debates 2 (2), 15-19
D'Ambrosio, U. (1993). Etnomatemática. São Paulo: Editora Ática.
D'Ambrosio, U. (1997). Educação Matemática: da teoria à prática. 2ª edição, Campinas: Papirus
Diniz, M. I. S. V. & Smole, K. C. S. (2002). O conceito de ângulo e o ensino de geometria. 4ª edição, IME - USP.
Gardner, H. (1999). O verdadeiro, o belo e o bom. Os princípios básicos para uma nova educação. (trad. Cabral, A.). Rio de Janeiro: Objetiva
Kodama, H. M. Y. (2068). Jogos no ensino de matemática. In Pedagogia Cidadã. Cadernos de Formação. São Paulo: Páginas & letras Editora e
gráfica. pp. 139 - 146
Lorenzato, S. (1995) Por que não ensinar geometria? A Educação Matemática em Revista - SBEM, nº1, 3-13.
Lorenzato, S., & Vila, M. C. (1993). Século XXI: qual matemática é recomendável? Zetetiké, nº1, 41-49.
Miguel, A. & Miorim, M. A. (1987). O ensino de matemática no 1º grau. São Paulo: Atual Editora
Moraes, M. S. S.; Cardia, E. M. (2068). Tratamento da Informação. In Pedagogia Cidadã. Cadernos de Formação. São Paulo: Páginas & letras
Editora e gráfica. pp. 125 - 138.
Moraes, M. S. S. (2068). Medidas e Grandezas: da Educação Infantil ao ensino fundamental. . In Pedagogia Cidadã. Cadernos de Formação.
São Paulo: Páginas & letras Editora e gráfica. pp. 119 - 123.
Ochi, F. H. ; Paulo, R. M.; Yokoya, J. H.; Ikegami, J. K. (2003). O uso de quadriculados no ensino de geometria. 4ª edição, IME - USP
Pavanello, R. M. (1993). O abandono do ensino de geometria no Brasil: causas e consequências - Zetetiké, 1 (1), 7-17
Pirola, N. A. (1995) - Um estudo sobra a formação dos conceitos de triângulos e paralelogramos em alunos de primeiro grau - Dissertação
de Mestrado - UNICAMP.
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Polya, G. (1994). A arte de resolver problemas. Um novo aspecto do método matemático. (Tradução de Araújo, H. L.). Rio de Janeiro:
Interciência. (Segunda impressão, 1975)
São Paulo (Estado) (1991). Proposta curricular para o ensino de matemática - 1º Grau. Secretaria da Educação - CENP.
São Paulo (Estado) (1990). Proposta curricular para o ensino de matemática para o CEFAM e HEM. Secretaria da Educação - CENP.
Secretaria de Ensino Fundamental (SEF/MEC) (1998). Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília.
Smole, K. C. S. Rocha, G. H. R. ; Cândido, P. T.; Stancanelli, R. (2068). Era uma vez na matemática: uma conexão com a literatura infantil. 5ª edição,
IME - USP.
Sternberg, R. (1992). As capacidades intelectuais humanas. Uma abordagem em processamento de informações. (Tradução de Batista, D.).
Porto Alegre: Artes Médicas.
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Unidade Curricular
Série

Objeto de
conhecimento
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Linguagens: interações com o mundo
3ª

CH semanal

3 aulas

1º trimestre: A leitura e as leituras
- Os portadores de textos e suas diferentes leituras – as marcas linguísticas que definem a finalidade dos portadores de textos – os processos de
leitura para acesso ao conhecimento científico sistematizado;
- O que são textos e como se classificam de acordo com os portadores de texto, a intencionalidade e os campos de interação humana;
- Ler e conhecer - o tipo de texto que é dado para ler e o repertório de outros conhecimentos: o linguístico, o enciclopédico e o interacional;
- Leitura necessária e leitura pelo prazer da leitura – fruição estética;
- A interação com o outro e com o mundo por meio das diversas línguas e linguagens;
- A leitura no mundo digital: curadoria, autoria e responsabilidades;
- A leitura da Arte e suas implicações;
- A leitura das práticas corporais na dimensão da fruição, da análise e da reflexão sobre a ação.
2º trimestre: A escrita e as escritas
- A produção escrita e os campos de interação humana - o valor do registro, a curadoria, a autoria, a disseminação de informações e os cuidados
necessários;
- A escrita sem palavras: como interagir com o uso de imagens - o respeito ao outro por meio das escritas - as diversas manifestações gráficas
para além da escrita – a escrita da arte e a arte da escrita;
- A escrita e as normas da escrita – a morfossintaxe e suas aplicações;
- Os gêneros textuais: quais são, para que servem, como são usados e como são criados;
- As diversas escritas: quando, onde e por que surgiram as escritas.
3º trimestre: Manifestações multiculturais
- A diversidade cultural (questões de língua, gênero, sexualidade, padrões estéticos, etnia, faixa etária, padrão socioeconômico, nacionalidade e
política), e multiculturalismo (dança, esporte, lazer, culinária, vestimentas, arquitetura) em diferentes fontes informativas e em meios
impressos e digitais (revistas, jornais, livros, sites, filmes), considerando os países escolhidos, de fala inglesa ou espanhola.
- A expressão corporal e a produção de sentidos – as artes e as práticas corporais na promoção das igualdades sociais;
- As práticas corporais como possibilidades expressivas dos sujeitos – os múltiplos significados culturais e sociais atribuídos aos movimentos e
gestos humanos.
- A arte da representação – noções de dramaturgia, de cenografia, de iluminação, de coreografia, de produção de roteiros, de figurinos e de
expressão corporal;
- O popular e o erudito – limites e interseções – quem define o quê;
- A cultura de massa e seus produtos – o papel das redes sociais;
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- A diversidade cultural (questões de língua, gênero, sexualidade, padrões estéticos, etnia, faixa etária, padrão socioeconômico, nacionalidade e
política), e multiculturalismo (dança, esporte, lazer, culinária, vestimentas, arquitetura) em diferentes fontes informativas; em meios impressos
e digitais (revistas, jornais, livros, sites, filmes), considerando os países selecionados pelo coletivo.
- O patrimônio cultural – qual é minha herança.

Nome do eixo

Eixos estruturantes

Investigação Científica

Objetivo do eixo

Habilidades específicas

●
Aprofundar conceitos fundantes das
ciências para a interpretação de ideias,
fenômenos e processos;
●
Ampliar habilidades relacionadas ao
pensar e fazer científico;
●
Utilizar esses conceitos e habilidades
em procedimentos de investigação voltados à
compreensão e enfrentamento de situações
cotidianas, com proposição de intervenções
que considerem o desenvolvimento local e a
melhoria da qualidade de vida da comunidade.

(EMIFLGG01) Investigar e analisar a
organização, o funcionamento e/ou os efeitos
de sentido de enunciados e discursos
materializados nas diversas línguas e
linguagens (imagens estáticas e em
movimento; música; linguagens corporais e
do movimento, entre outras), situando-os no
contexto de um ou mais campos de atuação
social e considerando dados e informações
disponíveis em diferentes mídias.
(EMIFLGG02) Levantar e testar hipóteses
sobre a organização, o funcionamento e/ou
os efeitos de sentido de enunciados e
discursos materializados nas diversas
línguas e linguagens (imagens estáticas e em
movimento; música; linguagens corporais e
do movimento, entre outras), situando-os no
contexto de um ou mais campos de atuação
social e utilizando procedimentos e
linguagens adequados à investigação
científica.
(EMIFLGG03) Selecionar e sistematizar, com
base
em
estudos
e/ou
pesquisas
(bibliográfica, exploratória, de campo,
experimental etc.) em fontes confiáveis,
informações sobre português brasileiro,
língua(s) e/ ou linguagem(ns) específicas,
visando fundamentar reflexões e hipóteses
sobre a organização, o funcionamento e/ou

139

ASPIRAÇÕES DOCENTES

Processos Criativos

●
Aprofundar conhecimentos sobre as
artes, a cultura, as mídias e as ciências
aplicadas e sobre como utilizá-los para a
criação de processos e produtos criativos;
●
Ampliar habilidades relacionadas ao
pensar e fazer criativo;
●
Utilizar esses conhecimentos e
habilidades em processos de criação e
produção voltados à expressão criativa e/ou à
construção de soluções inovadoras para
problemas identificados na sociedade e no
mundo do trabalho.

os efeitos de sentido de enunciados e
discursos materializados nas diversas
línguas e linguagens (imagens estáticas e em
movimento; música; linguagens corporais e
do movimento, entre outras), identificando
os diversos pontos de vista e posicionando-se
mediante argumentação, com o cuidado de
citar as fontes dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando apresentar conclusões
com o uso de diferentes mídias.
(EMIFLGG04) Reconhecer produtos e/ou
processos criativos por meio de fruição,
vivências e reflexão crítica sobre obras ou
eventos de diferentes práticas artísticas,
culturais e/ou corporais, ampliando o
repertório/domínio
pessoal
sobre
o
funcionamento e os recursos da(s) língua(s)
ou da(s) linguagem(ns).
(EMIFLGG05) Selecionar e mobilizar
intencionalmente, em um ou mais campos de
atuação social, recursos criativos de
diferentes línguas e linguagens (imagens
estáticas e em movimento; música;
linguagens corporais e do movimento, entre
outras), para participar de projetos e/ou
processos criativos.
(EMIFLGG06) Propor e testar soluções
éticas, estéticas, criativas e inovadoras para
problemas reais, utilizando as diversas
línguas e linguagens (imagens estáticas e em
movimento; línguas; linguagens corporais e
do movimento, entre outras), em um ou mais
campos de atuação social, combatendo a
estereotipia, o lugar comum e o clichê.
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Mediação e Intervenção Sociocultural

Empreendedorismo

●
Aprofundar conhecimentos sobre
questões que afetam a vida dos seres humanos
e do planeta em nível local, regional, nacional e
global, e compreender como podem ser
utilizados em diferentes contextos e situações;
●
Ampliar habilidades relacionadas à
convivência e atuação sociocultural;
●
Utilizar esses conhecimentos e
habilidades para mediar conflitos, promover
entendimentos e propor soluções para
questões e problemas socioculturais e
ambientais
identificados
em
suas
comunidades.

●
Aprofundar
conhecimentos
relacionados a contexto, ao mundo do trabalho
e à gestão de iniciativas empreendedoras,
incluindo seus impactos nos seres humanos, na
sociedade e no meio ambiente;
●
Ampliar habilidades relacionadas ao
autoconhecimento, empreendedorismo e
projeto de vida;
●
Utilizar esses conhecimentos e
habilidades para estruturar iniciativas
empreendedoras com propósitos diversos,
voltadas a viabilizar projetos pessoais ou
produtivos com foco no desenvolvimento de
processos e produtos com o uso de tecnologias
variadas.

(EMIFLGG07) Identificar e explicar questões
socioculturais e ambientais passíveis de
mediação e intervenção por meio de práticas
de linguagem.
(EMIFLGG08) Selecionar e mobilizar
intencionalmente conhecimentos e recursos
das práticas de linguagem para propor ações
individuais e/ ou coletivas de mediação e
intervenção sobre formas de interação e de
atuação
social,
artístico-cultural
ou
ambiental, visando colaborar para o convívio
democrático e republicano com a diversidade
humana e para o cuidado com o meio
ambiente.
(EMIFLGG09) Propor e testar estratégias de
mediação e intervenção sociocultural e
ambiental, selecionando adequadamente
elementos das diferentes linguagens.
(EMIFLGG10) Avaliar como oportunidades,
conhecimentos e recursos relacionados às
várias linguagens podem ser utilizados na
concretização de projetos pessoais ou
produtivos, considerando as diversas
tecnologias disponíveis e os impactos
socioambientais.
(EMIFLGG11) Selecionar e mobilizar
intencionalmente conhecimentos e recursos
das práticas de linguagem para desenvolver
um projeto pessoal ou um empreendimento
produtivo.
(EMIFLGG12)
Desenvolver
projetos
pessoais ou produtivos, utilizando as práticas
de linguagens socialmente relevantes, em
diferentes campos de atuação, para formular
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propostas concretas, articuladas com o
projeto de vida.
- Análise de infográficos, fotos, reproduções, vídeos e outros: escolha do meio de divulgação, localização histórica e geográfica do material em
estudo; escolha dos dados/fatos/imagens apresentadas em detrimento de outras; escolha de cores, suportes, trilhas sonoras e outros
componentes.
- Análises de textos que circulam socialmente: finalidades, suportes, localização histórica e geográfica das referências textuais;
- Uso de metodologias que contemplem a Competência Geral 5 da BNCC, 2018: “ Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação
e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e
disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. ”
- Pesquisa nos meios de comunicação impressos e digitais (jornais, revistas) sobre o trânsito no contexto em que a escola está inserida, bem como
em outras localidades brasileiras e estrangeiras, visando à leitura de gêneros textuais variados e observando sua estrutura e sua função
comunicativa.
- Produção de glossários trilíngues (português, inglês e espanhol) com palavras retiradas dos textos lidos, categorizando-as em:
heterossemânticas sinônimas, expressões idiomáticas, jargão, etc.
- Aula-passeio com caminhada em grupo, em uma região do bairro ou da cidade, realizando o registro escrito, fotográfico e filmado dos aspectos
existentes no espaço público que facilitam e dificultam a mobilidade urbana e a prática do exercício físico; atividade mediada por todos os
professores da área de linguagens.
- Produção de textos orais e escritos de diversos gêneros (diálogos situacionais, textos publicitários, folder, etc.), considerando as condições de
produção, a fim de propor estratégias que amenizem os problemas de trânsito/mobilidade identificados na comunidade, a partir das discussões
realizadas no seminário.
- Leitura de letras de músicas em Língua Portuguesa, Língua Espanhola ou Língua Inglesa, a fim de discutir sobre as ideias e os sentimentos acerca
das diferenças identitárias: linguísticas, de raça, de gênero, de sexualidades, de gerações, etc. Estudo dos fenômenos linguísticos variáveis nos
diferentes níveis: fonético, morfológico, sintático, semântico-lexical.
- Oficinas de dança e teatro com vistas a explorar o conhecimento de si, focalizando uma discussão conceitual ampla sobre Identidade, utilizando
músicas que reflitam sobre o tema.
- Produção de autorretrato, a ser exposto na culminância do projeto, a partir das atividades anteriormente realizadas. Levantamento e seleção de
informações sobre o tema identidade em diferentes fontes de Língua Portuguesa, Língua Espanhola e Língua Inglesa em meios impressos e/ou
digitais (revistas, jornais, livros, filmes, documentários), considerando os diversos espaços em que o sujeito atua: profissional, artístico, esportivo
e de lazer.
Leitura do material selecionado sobre o tema proposto, analisando os diferentes pontos de vista sobre as questões identitárias de língua, de raça,
de gênero, de sexualidade e de geração, atentando para o emprego do vocabulário apropriado.
- Análise das relações de “poder” exercidas pelas modalidades esportivas no mundo, a partir de programas esportivos veiculados nas línguas
espanhola, inglesa e portuguesa, na televisão ou na internet.
- Produção de textos multimodais em língua portuguesa, espanhola e inglesa (vídeos, música, propaganda, cartazes, etc.) sobre o resultado das
atividades anteriores, visando apresentar o respeito à diversidade e o combate aos preconceitos e às descriminações.
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Avaliação
Formação dos
professores que
poderão atuar na UC

Sugestões de
materiais de apoio

- Apresentação de peças teatrais sobre o tema, em língua portuguesa, espanhola e/ ou inglesa, demonstrando situações que caminhem para a
superação de preconceitos e estigmas, a partir de textos da dramaturgia literária.
- Observação etnográfica da diversidade de sujeitos, nos diferentes espaços sociais, visando a construir uma configuração artística, em uma ou
mais linguagens (Artes Visuais, Dança, Música, Fotografia e Teatro), com ênfase nas discussões de identidade, gênero, etnia e afins.
- Pesquisa e Leitura de textos diversos em Língua Portuguesa, Espanhola e Inglesa que reflitam os avanços tecnológicos no mundo em diversas
áreas (saúde, esportes, arte, comunicação, etc.).
- Levantamento e registro de aspectos positivos e negativos da tecnologia da informação para produção e difusão do conhecimento para o mundo
do trabalho, assim como para a vida pessoal.
- Busca de artigos científicos em meios digitais que apresentem discussões acerca da influência do avanço tecnológico.
- Pesquisa sobre os diversos gêneros jornalísticos veiculados tanto na mídia impressa quanto na mídia on-line, com a finalidade de produzir o
jornal. Seleção, produção e postagem no jornal on-line de textos em diversos gêneros, ora em português, ora em espanhol, ora em inglês, sobre o
tema proposto.
- Estudos dos aspectos linguísticos relevantes à reescritura dos textos produzidos.
As avaliações devem ser processuais, com rubricas vinculadas às habilidades, associadas às competências gerais e aos eixos, podendo ser
utilizadas avaliações escritas, orais, seminários, etc.
Professores com licenciatura em Português/Português ou Português/Inglês ou Português/Espanhol ou Arte ou Educação Física (com cursos de
pós-graduação de lato e/ou strictu senso que contemplem a temática proposta pelo componente curricular).
Websites de diferentes mídias (textos, exercícios, videoclipes, séries, filmes, etc):
- https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/portugues.htm - acesso em novembro/2020.
- https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/ingles.htm - acesso em novembro/2020.
- https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/educomunicacao.htm - acesso em novembro/2020.
- https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino - acesso em novembro/2020
- https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/polemica/article/view/10617/8513 - acesso em novembro/2020.
- http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaColecaoAula.html?id=884 - acesso em novembro/2020.
- http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaColecaoAula.html?id=883 - acesso em novembro/2020.
- http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaColecaoAula.html?id=881 - acesso em novembro/2020.
- http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaColecaoAula.html?id=854 – acesso em novembro/2020.
- http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaColecaoAula.html?id=811 – acesso em novembro/2020.
- http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaColecaoAula.html?id=813 – acesso em novembro/2020.
- http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaColecaoAula.html?id=820 – acesso em novembro/2020.
- http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaColecaoAula.html?id=770 – acesso em novembro/2020.
- http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaColecaoAula.html?id=750 – acesso em novembro/2020.
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http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaColecaoAula.html?id=727 - acesso em novembro/2020.

