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01 -COMPONENTE CURRICULAR PRODUÇÃO E EXPRESSÃO ARTÍSTICA
NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Esse componente tem por objetivo propiciar o conhecimento de diferentes linguagens
artísticas com produção de trabalhos individuais e coletivos. As aulas serão
essencialmente práticas, considerando a faixa etária do estudante, suas potencialidades
para estabelecer a complexidade dos objetos de conhecimento.
O Componente Curricular Produção e Expressão Artística contempla os seguintes
subcomponentes: Teatro, Iniciação Musical (canto/coral ou grupos musicais), Arte
da Cultura Local ou Dança.
 OPÇÃO A - a unidade escolar escolherá um único subcomponente, de acordo
com a disponibilidade de espaço e professores COM PERFIL, para a turma
inteira ao longo do ano letivo, com 3 (três) aulas semanais,
ESSENCIALMENTE PRÁTICAS.
 OPÇÃO B - a unidade escolar escolherá dois subcomponentes, de acordo com
a opção dos estudantes e disponibilidade de espaço e professores COM
PERFIL, organizando as turmas por multisseriação no momento das aulas,
observando a faixa etária dos estudantes, com 3 (três) aulas semanais,
ESSENCIALMENTE PRÁTICAS.
02 - COMPONENTE CURRICULAR *DISCIPLINA OPTATIVA NOS ANOS
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
O Componente Curricular Disciplina Optativa, a unidade escolar poderá ofertar Artes
visuais (pintura, produção de vídeos e fotografia), Iniciação à Informática,
Iniciação ao Atletismo ou Xadrez/Jogos de Tabuleiros. As aulas deste componente
curricular serão ESSENCIALMENTE PRÁTICAS, considerando a faixa etária do
estudante, suas potencialidades para estabelecer a complexidade dos objetos de
conhecimento.
 OPÇÃO A - a unidade escolar ofertará um único subcomponente de acordo
com a disponibilidade de espaço e professores COM PERFIL, para a turma
inteira ao longo do ano letivo, com 3 (três) aulas semanais,
ESSENCIALMENTE PRÁTICAS.
 OPÇÃO B - a unidade escolar escolherá dois subcomponentes, de acordo com
a opção dos estudantes e disponibilidade de espaço e professores COM
PERFIL, organizando as turmas por multisseriação no momento das aulas,
observando a faixa etária dos estudantes, com 3 (três) aulas semanais,
ESSENCIALMENTE PRÁTICAS.
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03COMPONENTE
CURRICULAR
ENSINOFUNDAMENTAL– ANOS INICIAIS

ESTUDO

ORIENTADO

O Estudo Orientado utiliza metodologia pedagógica de suporte didático para a
compreensão dos objetos de conhecimento e para a progressão dos estudos dos
estudantes, oferecendo um tempo qualificado destinado à realização de atividades
pertinentes aos diversos estudos dos componentes curriculares da BNCC.
Orientado por um professor, o estudante aprende métodos, técnicas e procedimentos
para organizar, planejar e executar suas atividades de estudos visando o auto-didatismo,
a autonomia, a capacidade de auto-organização e de responsabilidade pessoal que serão
construídos gradativamente.
Nos ANOS INICIAIS, o Estudo Orientado deverá ser conduzido pelo professor regente
da turma, considerando que esse professor conhece melhor o perfil e estilo de
aprendizagem dos estudantes. O estudo será mediado pelo professor, nos conteúdos que
os estudantes não aprenderam, além da organização de tempo e espaços de
aprendizagens (organização de agendas, horários de aula, cadernos, confecção de
cartazes (Levando em consideração a estética), aprender a trabalhar em grupos, como
apresentar trabalhos escolares, desenvolver metodologias específicas aos estudantes que
apresentam dificuldades de aprendizagem, observando os que precisam de reforço na
alfabetização. O estudo poderá ser realizado de forma individual e coletiva, na sala de
aula ou outros espaços da escola.
04 - TREINAMENTO NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL NOS ANOS
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
O treinamento é um processo de aprendizagem que tem como finalidade melhorar e
aperfeiçoar o desenvolvimento das habilidades dos estudantes, por meio de atividades
apropriadas das modalidades escolhidas pela Unidade Escolar. As turmas de
treinamento deverão ser multisseriadas. Ao longo do ano, como resultado dos
treinamentos, os professores deverão realizar festivais, mostras artísticas, apresentações
e torneios conforme a modalidade desenvolvida.
A Unidade Escolar poderá oferecer ATÉ 2 (DUAS) MODALIDADES para
treinamento. Serão destinadas 2 aulas semanais após o tempo escolar do estudante para
as aulas de treinamento.Para tanto, deverá escolher entre as opções abaixo as
modalidades que irá ofertar.




Teatro;
Música (bandas, fanfarras, orquestras);
Canto (coral, grupos musicais);



Dança;

 Xadrez
A unidade escolar deverá observar, obrigatoriamente, se há professor com perfil,
espaço físico e materiais para a oferta dos treinamentos.
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01 - COMPONENTE CURRICULAR *DISCIPLINA OPTATIVA NOS ANOS
FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
O Componente Curricular Disciplina Optativa, a unidade escolar poderá ofertar os
subcomponentes: Iniciação Musical (canto/coral ou grupos musicais), Iniciação à
Informática, Iniciação ao Atletismo, Xadrez, Dança ou Teatro.As aulas
destecomponente curricular serão ESSENCIALMENTE PRÁTICAS, considerando a
faixa etária do estudante, suas potencialidades para estabelecer a complexidade dos
objetos de conhecimentos.
 OPÇÃO A - a unidade escolar escolherá um único subcomponente, de acordo
com a disponibilidade de espaço e professores COM PERFIL, para a turma
inteira ao longo do ano letivo, com 2 (duas) aulas semanais,
ESSENCIALMENTE PRÁTICAS.
 OPÇÃO B - a unidade escolar escolherá dois subcomponentes, de acordo com
a opção dos estudantes e disponibilidade de espaço e professores COM
PERFIL, organizando as turmas por multisseriação no momento das aulas,
observando a faixa etária dos estudantes, com 2 (duas) aulas semanais,
ESSENCIALMENTE PRÁTICAS.

02 - TREINAMENTO NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRALNOS ANOS
FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
O treinamento é um processo de aprendizagem que tem como finalidade melhorar e
aperfeiçoar o desenvolvimento e habilidades encontradas nos estudantes, por meio de
treinamentos específicos e técnicas apropriados das modalidades escolhidas pela
Unidade Escolar. As turmas poderão ser multisseriadas. Ao longo do ano, como
resultado das atividades, os professores deverão realizar festivais, mostras artísticas,
apresentações e torneios, conforme a modalidade desenvolvida.
A Unidade Escolar poderá ofertar ATÉ 2 (DUAS) MODALIDADES para as
atividades. Serão destinadas 2 aulas semanais de treinamento após o tempo escolar do
estudante. Para tanto, deverá escolher entre as opções abaixo as modalidades que irá
ofertar.



Teatro;
Música (bandas, fanfarras, orquestras);



Canto (coral, grupos musicais);



Dança;



Xadrez

A unidade escolar deverá observar, obrigatoriamente, se há professor com perfil,
espaço físico e materiais para a oferta dos treinamentos.
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03 - COMPONENTE CURRICULAR ESTUDO ORIENTADO ANOS FINAIS DO
ENSINO FUNDAMENTALE ENSINO MÉDIO
O Estudo Orientado utiliza metodologia pedagógica de suporte didático para a
compreensão dos conteúdos e para a progressão dos estudos dos estudantes, oferecendo
um tempo qualificado destinado à realização de atividades pertinentes aos diversos
estudos.
Orientado por um professor, o estudante aprende métodos, técnicas e procedimentos
para organizar, planejar e executar suas atividades de estudos visando o auto-didatismo,
a autonomia, a capacidade de auto-organização e de responsabilidade pessoal.
Metodologia
Nos Anos Finais são destinadas quatro aulas semanais. Um conjunto de aulas é regido
por um professor e objetiva desenvolver uma rotina de organização e planejamento de
estudos na vida dos estudantes pelo domínio de algumas competências.
As aulas podem ocorrer na sala de aula e em diferentes espaços da escola (bibliotecas,
laboratórios, pátios etc.), desde que asseguradas às condições adequadas para sua
realização, ajustadas de acordo com as necessidades de aprendizagem dos estudantes de
cada turma.
O professor deve estar atento às dificuldades de aprendizagem dos estudantes,
identificando os objetos de conhecimento não aprendidos, para que possa fornecer
sempre o apoio pedagógico necessário, fazendo uso de metodologias criativas para
atender a todos os estudantes. Deve conhecer, minimamente, os seus estilos de
aprendizagem para apoiar cada estudante em suas necessidades de aprendizagem.
Ao final das aulas, espera-se que os estudantes consigam aperfeiçoar seus horários de
estudos a partir do que aprenderam e consigam estudar de forma autônoma.
O professor de estudo orientado informará aos demais professores às dúvidas
específicas que possuam de conteúdos referentes a outros componentes curriculares para
que estes professores possam auxiliar os estudantes, orientando-os e fazendo
esclarecimentos, além de em suas aulas poder trabalhar os conteúdos que os estudantes
estão apresentando dificuldades, para estudar de forma individual ou coletiva nas aulas
de estudo orientado.
Estratégias de sala de aula
A cooperação em sala de aula é um fator importante para inclusão, interação e troca
entre os estudantes que têm mais habilidades em alguma disciplina que possam ajudar
aqueles com menos habilidades.
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Atuação dos líderes de turma nos horários de Estudo Orientado
Nos horários de Estudo Orientado, de sua turma, o líder de sala pode auxiliar, com o
apoio e supervisão do professor na condução de atividades pedagógicas, na organização
do ambiente para a aprendizagem da turma, apoiando os estudantes em suas
dificuldades por meio do trabalho de monitoria.
Para organizar o seu trabalho o líder terá uma pasta contendo:





Nome de todos os estudantes (Freqüência);
Informações do uso adequado do horário de estudo dos estudantes;
Agenda de atividades de sua turma;
Distribuição das tarefas/provas e trabalhos da semana.

04 -COMPONENTE CURRICULAR PROTAGONISMONOS ANOS FINAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL
Este componente curricular tem por objetivo desenvolver as competências e habilidades
para a formação do estudante protagonista e trazem temáticas que exploram os seguintes
elementos:
• Trabalho em grupo - capacidade de exercer o diálogo constante entre os colegas e os
educadores;
• Participação ativa com intervenção em situações reais na escola, na comunidade e na
vida social mais ampla.
• Construção do conhecimento –desenvolvimento do currículo a partir das vivências
do estudante com base no conhecimento do cotidiano.
• Análise e Síntese - capacidade de sintetizar e analisar informações para identificar
oportunidades. Aprender a gerenciar e minimizar riscos, propondo soluções para os
problemas que podem interferir na sua vida e na dos outros.
Por meio deste Componente Curricular devem ser oferecidos espaços, condições e
oportunidades para as suas aprendizagens e dentre elas, aquelas que o possibilitem
envolver-se em atividades direcionadas a empreender o próprio estudante na realização
das suas potencialidades pessoais e sociais, atuando como fonte de iniciativa (porque
atuará e não será expectador de sua aprendizagem), liberdade (porque exercitará a
capacidade de analisar, avaliar e decidir) e compromisso (porque assumirá as
responsabilidades sobre aquilo que decide).
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05 -COMPONENTECURRICULARPENSAMENTO CIENTÍFICONOS ANOS
FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Tem como objetivo promover o letramento científico ao combinar o conhecimento
científico com a habilidade de aprender a tirar conclusões baseadas em evidências.

Metodologia
Nas aulas deste componente serão trabalhados:
• Atitude científica: Capacidade de observar os dados do mundo natural e social e fazer
inferências a partir dessas observações, superando os pré-conceitos “naturais” ou précientíficos que as pessoas possam ter.
• Trabalho em grupo: O conhecimento e o diálogo constante entre as pessoas com
base em dados e observações do mundo real.
• Objeto de conhecimento: Entendimento dos conteúdos específicos dos diferentes
componentes científicos, tal como são formulados pelas ciências modernas.
• Reflexividade: Entendimento da ciência e da tecnologia como fenômeno social, que
tem impacto positivo ou negativo na sociedade e na vida das pessoas.
A organização didática da metodologia:
Ao longo do 8º e 9º anos, os estudantes desenvolverão as atividades de acordo com os
seguintes passos:
• Conhecimento: Incentivar o estudante na sua curiosidade, na capacidade de analisar e
interpretar dados e situações e dialogar com seu conhecimento. O estudante deverá
desenvolver habilidades que o apóiem a escrever, descrever e sintetizar fatos de maneira
crítica, utilizando para isso seus conhecimentos, valores e crenças.
• Pesquisa: Nascimento do pesquisador. O que é pesquisa, como buscar explicações,
como entender os fenômenos naturais e sociais, como elaborar situações-problemas,
como proporcionar a partir desses estímulos um encontro consigo
mesmo,proporcionando o reconhecimento de suas motivações, emoções, habilidades e
limitações para buscar novos conhecimentos.
• Projetos: O desenvolvimento da pesquisa. Dar condições para o desenvolvimento de
pesquisa, visando gerar uma intervenção no meio em que vive. Essa prática deverá
despertar o espírito e a competência investigativa articulada às características do
estudante protagonista.
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06 -COMPONENTE CURRICULAR PROJETO DEVIDA NOS ANOS FINAIS
DO ENSINO FUNDAMENTALE ENSINO MÉDIO
Os estudantes são levados a refletir sobre os seus sonhos, suas ambições e aquilo que
desejam para suas vidas, que pessoas pretendem ser, quais etapas deverão atravessar e
pensar nos mecanismos necessários para realizarem seus sonhos.
Apoiar os estudantes em seus projetos de vida para definirem que valores querem
construir e instruir em sua vida como fundamentais; que conhecimento espera ter
constituído de maneira a ter ampliado e diversificado o seu repertório e que no conjunto,
o apoiarão na tomada de decisões sobre os diversos domínios de sua vida:pessoal,
social e produtiva.
Metodologia
Este componente será trabalhado em 2 (duas) aulas semanais.
Os professores modulados no Componente Curricular Projeto de Vida devem ter
perfil articulador, acolhedor, ter capacidade de inspirar e apoiar o jovem na construção
da sua identidade, utilizando a pedagogia da presença, provocando o despertar sobre
seus sonhos, uma vez que este Componente Curricular visa proporcionar a ampliação e
consolidação de valores e princípios necessários à vida pessoal, social e produtiva dos
estudantes no seu projeto de vida.

07-COMPONENTECURRICULARDISCIPLINAS ELETIVAS
FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO

NOS

ANOS

Ofertadas, semestralmente, na Parte Diversificada do Currículo, de livre escolha dos
estudantes, com orientação do professor, que objetivam:enriquecer,ampliar e/ou
diversificar temas, conteúdos e/ou áreas do conhecimento que os componentes
curriculares do Núcleo Comum não asseguram na sua plenitude no cotidiano escolar,
tendo como eixo metodológico a integração entre os componentes.
As Eletivas devem possibilitar ao estudante a ampliação, diversificação e/ou
aprofundamento de conceitos, procedimentos ou temáticas de um componente curricular
ou área de conhecimento que não são garantidas no espaço cotidiano.
O exercício da escolha e participação, de acordo com os seus interesses e necessidades
com novos conhecimentos, novos desafios, múltiplas linguagens, considerando a
importância do enriquecimento das vivências na escola para o pleno processo de
construção e consolidação de sua identidade cultural e social.
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Metodologia


Oferecidas a cada semestre e realizada semanalmente em duas aulas seqüenciadas;



Escolhidas pelos estudantes a partir de um “cardápio” de temas propostos pelos
próprios estudantes e/ou pelos professores;



São de livre escolha, mas têm caráter obrigatório;



Os estudantes não são organizados em anos/séries ou turmas, mas pelas Eletivas que
escolheram;



Integram mais de um componente e/ou área de conhecimento;



“Batizadas” com títulos criativos e atrativos para despertar a curiosidade do
estudante;



De caráter essencialmente prático, as temáticas são encerradas com culminância no
final do semestre.

Para o planejamento do desenvolvimento deste componente curricular, o professor
deve ter em mente a diversidade de estudantes que compõe a sala de aula. Seus
diferentes perfis são a maior riqueza que este encontro singular, mediado pelo professor,
pode proporcionar.
Durante o planejamento, os professores iniciam as suas discussões em torno das
áreas/temas/objeto de conhecimento, metodologias e recursos didáticos.
O planejamento considera a definição das Eletivas, a elaboração do “cardápio” a ser
apresentado aos estudantes e a realização de suas inscrições.
A abordagem é com interação dos componentes. Esse é um momento rico, permeado
pelo debate das diferentes percepções das áreas sob os mesmos temas, tendo um
objetivo comum: a aprendizagem do estudante.

Como Elaborar as opções
Elaborada pelos professores com enfoque na interação dos componentes a partir dos
temas, objeto de conhecimento e assuntos relativos aos componentes curriculares da
base comum, nas quais se pretenda ampliar, enriquecer ou diversificar o que os
estudantes trazem como conhecimento.
Os estudantes podem participar da proposição dos temas e para isso devem
compreender o conceito, os objetivos e como se realizarão as Disciplinas Eletivas.
Realizar uma grande escuta, reunindo os estudantes para que eles possam apresentar
suas sugestões de temas. A escola pode utilizar diversas formas criativas de escuta,
como uma caixa para depósito das sugestões que pode ser uma boa estratégia. Depois, é
só recolher, categorizar e identificar se o que foi proposto, se alinha ao conceito de uma
Disciplina Eletiva.
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Maneiras Criativas para Divulgar as Eletivas
•
“Mídia humana”: professores se vestem como os personagens relativos às
Eletivas que oferecerão.
•
“Feira das Eletivas”: professores organizam no pátio da escola em várias mesas
os materiais ilustrativos (folders, cartazes etc.) e apresentam aos estudantes os
conteúdos e objetivos propostos.
A Inscrição nas Disciplinas Eletivas
Após a divulgação das Eletivas, a Coordenação Pedagógica com o apoio dos
professores, orienta os estudantes na inscrição que deve ser realizada de acordo com os
seus interesses.
Os estudantes escolhem 3 (três) Eletivas em ordem de preferência, em formulário
próprio, contendo: nome, ano, série e espaço para as suas opções.
Finalizadas as inscrições, os estudantes são agrupados indistintamente, em função das
Eletivas que escolheram até o total de vagas existentes.
Preenchido o total de vagas, inicia o atendimento da segunda opção dos estudantes até a
formação das outras turmas de Eletivas e assim sucessivamente.
Os estudantes se inscrevem nas Eletivas em função do seu interesse, independente do
ano/série que cursam.
O Horário das Eletivas é o mesmo para todos os anos/séries, assegurando que
estudantes de anos/turmas diferentes possam escolher a mesma Eletiva.
São oferecidas tantas quantas forem possíveis as combinações entre os professores e a
quantidade de estudantes a serem atendidos. Nenhum estudante deixará de ser inscrito
numa Eletiva.
Exemplo:se existem 400 estudantes na unidade escolar e o limite por turma é de 40
estudantes, então devem ser oferecidas no mínimo 10 Eletivas.
A Culminância das Disciplinas Eletivas
É um dia no qual a escola se prepara para expor o que foi produzido a toda comunidade
escolar em clima de compartilhamento de conhecimentos, de experiências, de
aprendizados e de proposições de desafios para avançar nos próximos períodos.
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Para Elaboração da Eletiva
1. TÍTULO (deve ser atraente e despertar o interesse dos estudantes)
2. COMPONENTE CURRICULAR (áreas do conhecimento envolvidas)
3. PROFESSORES
4. JUSTIFICATIVA
5. OBJETIVO
6. HABILIDADES E COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS
7. OBJETO DE CONHECIMENTO
8. METODOLOGIA
9. RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS
10. PROPOSTA PARA A CULMINÂNCIA
11. AVALIAÇÃO
12. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

08 -COMPONENTE CURRICULARPRÁTICAS EXPERIMENTAISNOS ANOS
FINAIS ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO
As Práticas Experimentais são parte do planejamento elaborado pelos professores e não
atividades consideradas extraordinárias. Tem por objetivo ampliar as oportunidades de
aprendizagem por intermédio da experimentação para que os estudantes vivam a
experiência daquilo que a teoria não é capaz de demonstrar.
As aulas são trabalhadas com todos os estudantes da turma, na sala de aula ou em outros
espaços disponíveis na escola.A atividade experimental exerce importante papel na
superação de problemas conhecidos na educação científica fundamental por sua
característica integrada entre os componentes,proporcionando desenvolvimento integral,
dinâmico e superando a visão de ciência compartimentalizada, estanque em relação a
outros conhecimentos, dissociada, portanto, do mundo e da vida.
Será disponibilizado, por e-mail, às unidades escolares material de apoio aos
professores com as sugestões de atividades a serem desenvolvidas nas aulas deste
componente.
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