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APRESENTAÇÃO
Como professor não me é possível ajudar o educando a superar sua
ignorância se não supero permanentemente a minha. Não posso ensinar o
que não sei. (Paulo Freire – Pedagogia da Autonomia)

A educação escolar é uma dimensão fundante da cidadania, e tal princípio é
indispensável para políticas que visam à participação de todos nos espaços sociais e políticos
e, mesmo, para reinserção no mercado profissional.
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) de nosso sistema de ensino tem o compromisso
com a educação de qualidade, a fim de reinserir socialmente jovens e adultos que buscam um
espaço de participação como cidadãos críticos, por meio da interlocução de sujeitos que se
colocam na condição de pesquisadores, conscientes de que não conquistarão o conhecimento
definitivamente, mas que, demonstram-se dispostos a continuar buscando-o através de muito
estudo e reflexão.
O Centro Municipal Professora Helena Kolody – Educação de Jovens e Adultos
(CEHELENA)1, é mantido pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e tem por finalidade
ofertar a modalidade de Educação de Jovens e Adultos no Ensino Fundamental FASE I –
Alfabetização e Escolarização.
A oferta da Educação de Jovens e Adultos seja da Fase I e/ou da Fase II poderá ser
ainda, por meio de programas governamentais de inclusão de Jovens e Adultos, através de
parcerias e/ou convênios, conforme normas próprias.
O CEHELENA tem como pressuposto a oferta de um ensino de qualidade e a garantia
da conclusão dos estudos com êxito para todos os que não tiveram acesso em idade própria,
foram excluídos ou evadiram-se da escola, por diversos fatores, tendo por finalidade a
formação de Jovens e Adultos, como sujeitos sócio-histórico-culturais de forma a resgatar sua
identidade, instrumentalizando-os para o exercício da cidadania.
A oferta da Fase I, Anos Iniciais do Ensino Fundamental ocorre de forma presencial
com avaliação processual, admitida a realização de Exames Supletivos para certificação,
independente de frequência, conforme previsto em Regimento Escolar do Centro.

1 . Conforme prevê a Resolução nº 012/06 de 01/11/2006-DOM o Centro Municipal Professora Helena Kolody – Educação
de Jovens e Adultos utilizará como abreviatura de sua denominação a sigla CEHELENA.
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Nesta perspectiva, entende-se que é primordial a construção de sujeitos que possam se
identificar como seres históricos e que, por isso, têm uma contribuição a dar ao mundo.
Dessa forma, compreende-se que a EJA é destinada àqueles que foram excluídos da
escola e muitas vezes são colocados à margem do mercado de trabalho pela sua condição de
não escolarizado e, também, por pertencerem a determinados grupos culturais com
singularidades marcantes, que precisam ser resgatados e (re) inseridos na sociedade.
Além disto, entre os vários documentos que foram incorporando e fortalecendo as
discussões sobre as políticas voltadas à EJA, o Parecer do Conselho Nacional da Educação de
n.º 11/2000, de relato de Jamil Cury, traz uma nova concepção de educação de jovens e adultos
às diretrizes nacionais da educação básica. O documento descreve esta modalidade de ensino
por suas funções: reparadora, pela restauração de um direito negado; equalizadora, de modo
a garantir uma redistribuição e alocação em vista de mais igualdade na forma pela qual se
distribuem os bens sociais; e qualificadora, no sentido de atualização de conhecimentos por
toda a vida.
A EJA fase I é um atendimento a jovens e adultos, a partir dos 15 anos de idade, que
se efetiva e se organiza na base comum conforme tempo de escolaridade, e na base
diversificada por meio dos projetos temáticos por interesses e expectativas. Dessa maneira, a
EJA possui características próprias, que atende um público marcado por muitas desigualdades
de oportunidades ou que foram, de certa forma, excluídos do seu direito de concluir seus
estudos em idade regular, cabendo aos sistemas de ensino assegurar a oferta adequada,
específica a esse contingente.
As Diretrizes Curriculares Estaduais de EJA (DCEs) enfatizam a função social dessa
modalidade de ensino, o perfil de seus educandos, as formas de avaliação, metodologia
especialmente, os três eixos articuladores do curriculo de EJA, a saber: cultura, trabalho e
tempo.

Nesse sentido, a proposta na modalidade da Educação de Jovens e Adultos
segue os seguintes preceitos:


o direito à educação para todos os jovens e adultos – LDB, art. 37/1996;



a aprendizagem de forma contínua– a qual não se inicia nem se conclui na escola;



o princípio de que todo ser humano é capaz de aprender, independentemente da
situação que se encontre;



o respeito ao tempo, o ritmo e as experiências, dentro da modalidade EJA, na
perspectiva de atender às diferentes realidades de vida dos alunos;
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a avaliação como ferramenta que oriente um repensar das práxis pedagógica, no qual
professores e alunos são sujeitos desse processo;



a autonomia da comunidade escolar na construção do projeto político-pedagógico
para que se viabilize a EJA na escola, tendo como parâmetros os diferentes sujeitos
envolvidos no processo educativo.
Dessa forma, tem-se como meta assegurar uma educação de qualidade, promovendo

aos jovens, adultos e idosos o preparo para o exercício consciente da cidadania, em todos os
aspectos físicos, psíquicos e sociais, de modo a se realizarem e se tornarem conscientes,
críticos e atuantes na sociedade em que estão inseridos.
Portanto, não só a garantia de acesso aos bancos escolares aos alunos da EJA precisa
ser oportunizada, visto que nesse processo de exclusão do qual já fizeram e ainda fazem parte,
a luta contra a iniquidade cognitiva precisa ser compreendida para além da distribuição mais
equitativa do saber cientifico e do reconhecimento que toda experiência produz conhecimento
(ARROYO,2011). Tal luta, inicia com a superação das segregações impostas pelos processos
de ensinar impregnados de conhecimentos pobres em significados sociais, reafirmando a
advertência de Boaventura Souza Santos (2008), que a injustiça social é acentuada pela
injustiça cognitiva.
Diante dessa diversidade de sujeitos presentes como demanda da EJA, as
estruturações, os desafios e a perspectiva de trabalho desenvolvido nessa Modalidade de
Ensino serve de base para a necessidade de se reconfigurar a organização dos espaços e
práticas desenvolvidas com estes educandos como explica Dayrell (2005) ao afirmar que os
sujeitos da Educação de Jovens e Adultos “possuem realidades específicas e assim apresentam
demandas e necessidades também específicas” (p. 54).
Ao se propor o trabalho pedagógico na EJA, encontra-se o desafio de desenvolver
processos de formação humana, articulados a contextos sócio- históricos, a fim de que se
reverta o quadro de exclusão e garanta assim, o acesso, permanência e sucesso dos jovens,
adultos e idosos ao retornarem à escolarização como direito fundamental.
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1. Fundamentação Teórica
A escola passa por mudanças constantes por se constituir um espaço de convivências
e trocas de experiências variadas. De tal modo, o professor tem importante papel como
mediador do conhecimento, estabelecendo relações favoráveis a todos os alunos, contribuindo
para a aprendizagem, evolução e autonomia dos alunos pautada em uma concepção inclusiva.
Assim sendo, pensar a educação nessa perspectiva inclusiva demanda dentre outros
aspectos, que os sistemas de ensino possam respeitar e atender as necessidades educacionais
das pessoas historicamente excluídas por sua classe, etnia, gênero, idade ou condição física
e/ou intelectual. Ou seja, a efetivação de um sistema educacional inclusivo que requer uma
escola que esteja aberta e preparada para responder educacionalmente a todos os que a
procurarem.
Reis (2013) afirma que não basta apenas celebrar e contemplar as diferenças expressos
em seus currículos, mas sim questioná-las e problematizá-las, explicando como estas são
produzidas, histórica e socialmente, e como estão envolvidas nas/ou com as relações de poder,
que buscam constantemente hierarquizar e dividir o mundo em extratos sociais. Nesta
conjuntura, este caderno tem o intuito de não somente apontar caminhos, mas também refletir
sobre possibilidades para a real institucionalização da inclusão de todos os alunos.
Vale ressaltar que a Constituição Federal de 1988 permanece como referência fundamental
na luta pelo direito à educação, uma conquista importante que reconhece e estabelece mecanismos
para a garantia deste. No entanto, o ensino fundamental enquanto um direito é reconhecido desde
1934, que vem a ser reafirmado como direito público subjetivo em 1988.
[...] O direito à educação é um direito social de cidadania genuíno porque
o objetivo da educação durante a infância é moldar o adulto em perspectiva.
Basicamente, deveria ser considerado não como o direito da criança
frequentar a escola, mas como o direito do cidadão adulto ter sido educado.
(CURY, 2002 p. 249).

Neste sentido, a educação como direito e a efetivação deste em práticas sociais são
instrumentos que contribuem para a redução das desigualdades e das discriminações,
possibilitando uma aproximação entre todos. A universalização da educação escolar de
qualidade como um direito é pressuposto civil de uma cidadania universal, sendo o acesso à
educação um meio de abertura que propicia ao indivíduo uma chave de autoconstrução e de
reconhecimento como cidadão, que possui em seu caminho muitas opções diferenciadas, além
de oportunizar crescente estima de si. (CURY, 2002, p. 261).
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Para Freire a Educação não pode ser vista apenas como ferramenta de transmissão de
conhecimentos e reprodução das relações de poder, como acontecia na Educação bancária (cf.
FREIRE, 1987), mas, sim, ser entendida como uma ação capaz de libertação e emancipação
das pessoas. “Uma prática cultural libertadora deveria envolver um trabalho intelectual de
reelaboração dos elementos ideológicos da tradição de um povo. ” (BRANDÃO, 2008, p. 28).
Na proposta freireana a educação enquanto processo dialógico, defende a educação
para a liberdade a partir, a qual se dá por meio da participação no círculo de cultura 2, onde
homens e mulheres se redescobrem como produtores culturais, compreendendo a relação do
ser humano com o meio que o cerca e a possibilidade de transformação do mundo através de
seu papel de criador. Importante ressaltar que a Educação não é algo distante da vida, mas
possibilita recriá-la e, assim, vivê-la melhor.
Freire proclamava também a conscientização e não a transmissão ou memorização das
letras, procurando superar a educação domesticadora, ou Educação bancária 3 como foi
denominada por ele. Para Freire, a Educação popular se tornaria um espaço em que o homem
excederia sua situação de homem-objeto passando a homem sujeito-histórico transformador.

2. Encaminhamentos Metodológicos
Os programas de EJA da fase I no município de Ponta Grossa, são ofertados nas
Escolas Municipais sendo as matrículas e a certificação final dos alunos vinculadas ao Centro,
bem como, todo o assessoramento pedagógico para essa fase. Também poderá desenvolver
convênios/parcerias educacionais com Entidades e/ou Instituições com o objetivo de ofertar a
continuidade dos estudos na EJA, visando garantir assim a escolarização necessária com a
devida certificação.
Os professores que atuam nesta Modalidade de Ensino, são contratados em regime de
Teste Seletivo de 20 horas tendo em vista a diversidade e flexibilidade existente nas turmas
de EJA. As aulas acontecem no turno da noite, com horários flexíveis de acordo com cada
realidade escolar e atendendo também o cumprimento da hora atividade do educador da EJA.
A Proposta Pedagógica da EJA segue as políticas traçadas pela SME, buscando atender
ao princípio da flexibilização, para que o acesso ao currículo seja adequado às condições dos
2

No método Paulo Freire, os círculos de cultura substituíam as salas de aula na sua relação vertical com o aluno.
Como decorrência, o professor foi superado pela figura do coordenador de debates; o aluno pelo participante do
grupo; a aula, pelo diálogo; os programas curriculares por situações existenciais, que, por desafiarem os
educandos no debate das mesmas, seriam capazes de levá-los a posições mais críticas. (FREIRE, 1983, p. 115).
3 Freire faz uma crítica à Educação Bancária, na visão freireana, este modelo de educação parte do pressuposto
que o aluno nada sabe e o professor é detentor do saber. Criando-se então uma relação vertical entre o educador
e o educando, sendo o que possui todo o saber, é o sujeito da aprendizagem, aquele que deposita o
conhecimento.
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alunos, respeitando suas especificidades e favorecendo seu progresso escolar em suas ações
pautadas pela legislação vigente que oportuniza, condições para que tenham acesso,
permanência e êxito durante todo o processo de escolaridade visando o acolhimento e
convivência das diferenças, postulando uma escola de qualidade para todos.

3. Concepção Metodológica
A organização das situações de ensino e aprendizagem precisam privilegiar práticas
de pensar, pesquisar, relacionar, comparar, sintetizar, que sob a metodologia de projetos e a
partir de temas geradores têm a possibilidade de ressignificar o espaço escolar, transformandoo em um espaço vivo de interações, aberto ao real, oportunizando que os educandos/as
decidam, opinem, debatam e construam sua autonomia e seu compromisso com o social,
formando-se como sujeitos culturais.
Bolívar (2002) nos diz que aprender para um adulto com experiência de vida não é
apenas integrar em esquemas de significado já dados; é informar, mudar as concepções
existentes do significado da vida de cada um, adquirindo, então, novos significados ou
confirmando os já existentes.
A partir da andragogia, ciência que estuda as melhores práticas para orientar adultos a
aprender, considerando a experiência como fonte mais rica de aprendizagem para adultos de
acordo com Knowles (1970), esses são motivados a aprender, conforme as experiências
vivenciadas, suas necessidades e interesses. Os adultos são sensíveis a estímulos de natureza
externa, mas são os fatores de ordem interna (satisfação, autoestima, qualidade de vida, etc.)
que os motivam para a aprendizagem. Segundo Paulo Freire, trata-se de ensinar o adulto a
aprender a ler a realidade para, em seguida, transformá-la. Assim, os aspectos pedagógicos do
currículo para Educação de Jovens e Adultos devem basear- se no contexto da experiência
freireana com educação popular - utilização de metodologia que propicie ressocialização dos
sujeitos no processo educativo, no exercício da cidadania e na preparação para o mundo do
trabalho, diferentemente dos moldes da pedagogia conservadora.
Neste contexto, a preocupação com a educação de adultos e que esses necessitam de
diferentes abordagens na aprendizagem precisa seguir os pressupostos andragógicos de um
modelo pedagógico transformador, sendo fundamental a reflexão crítica sobre a prática
docente de hoje e de ontem, para que se possa melhorar a prática do amanhã. (FREIRE, 2010,
p. 39).
Torna-se evidente que adultos são motivados a aprender conforme vivenciam
necessidades e interesses que a aprendizagem propicia e, portanto, essa ação dever centrar-se
Cadernos Pedagógicos – Educação de Jovens e Adultos
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na vida, visto que a experiência é a fonte mais rica para a aprendizagem de adultos pois
possuem uma profunda necessidade de se autogerir. (KNOWLES, 2009, p, 45).
Entre os pressupostos da Andragogia, vale ressaltar a importância do educador
compreender que com os alunos adultos, a vontade de aprender surge a partir da compreensão
da utilidade deste saber e sua utilidade em situações vivenciadas no seu dia a dia. A Educação
de Jovens e Adultos, embasada em um modelo andragógico, indica distinções do ponto de
vista da aplicabilidade do conhecimento e do método de ensinar, tendo como princípios4:
NECESSIDADE DE
SABER
CONCEITO DE SI

PAPEL DA EXPERIÊNCIA
ORIENTAÇÃO DA
APRENDIZAGEM

O adulto tem necessidade de conhecer os motivos pelo qual deve
aprender antes de se comprometer com a aprendizagem.
O aluno adulto precisa ser consciente de sua responsabilidade,
de suas decisões e da sua vida, sendo entendido como indivíduo
capaz de se auto gerir.
Todos os adultos possuem uma grande bagagem de experiências,
por isso, nesse processo educativo deve-se partir das vivências
individuais de aprendizagem face aos processos mais coletivos.
A aprendizagem com o aluno adulto precisa ser encarada como
resolução de problemas e tarefas da vida cotidiana.

Evidencia-se, portanto, que os adultos são portadores de experiências que os
distinguem das crianças e dos jovens, o que torna possível em inúmeros momentos, situações
propostas a partir dessas experiências que constituem o recurso mais rico de sua própria
aprendizagem.
Com a fundamentação freireana, pautados em uma educação dialógica que é possível
conceber e converter a experiência na e da EJA numa experiência significativa, Freire nos
convida a pensar sobre a educação como uma forma de intervenção no mundo e, por isso, a
considera como um ato político, por envolver dinâmicas sociais, culturais e políticas, que
requer uma intervenção, “além do conhecimento dos conteúdos”.
Dessa forma, através de uma pedagogia libertadora que valoriza o interesse e a
iniciativa destes educandos, acarretando prioridade aos temas e problemas mais próximos de
suas vivências sobre os conhecimentos sistematizados, coloca no centro do trabalho educativo
temas, problemas políticos e sociais, entendendo que o papel da educação é,
fundamentalmente, abrir caminho para a libertação.
Toma-se como base do trabalho pedagógico na Educação de Jovens e Adultos os eixos
articuladores do Currículo na EJA, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais:

4

Fonte: Canário, R. (1999). Educação de Adultos: um campo e uma problemática. Lisboa: Educa, pp. 132, 133.
& Osorio, A. (2003). Educação Permanente e Educação de Adultos. Lisboa: Horizontes
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cultura, trabalho e tempo. Nesta perspectiva, propõe-se a realização do trabalho por meio de
projetos e procedimentos que privilegiem e enriqueçam o currículo desta modalidade, aliado
aos temas transversais. A cultura como eixo principal, norteará toda a ação pedagógica, visto
que há uma diversidade cultural, estabelecendo relações e reconstruções dos saberes. O
trabalho destaca-se como base das relações humanas, sendo fruto de uma atividade intencional
que ocorre para atender as necessidades de sobrevivência. Já o tempo deve considerar suas
variantes adaptado ao currículo, permitindo uma interação entre os conceitos trabalhados nas
diferentes áreas ao cotidiano do educando.
Considerando estes eixos, as orientações metodológicas direcionam para um currículo
disciplinar que não pode ser entendido em uma perspectiva tradicional, mas sim, de forma que
este esteja articulado à realidade em que o educando se encontra, favorecendo um processo
integrador que propicie a possibilidade de transformação e adequação às relações produzidas
no contexto social.
Para isso, é importante fornecer subsídios para a formação dos educandos desta
modalidade que se afirmem como sujeitos ativos, críticos, criativos e democráticos. Dessa
forma, a EJA possui uma estrutura flexível e deve ser capaz de contemplar conteúdos
significativos, que respeite o tempo diferenciado de aprendizagem de cada aluno.
A Matriz curricular da EJA segue as mesmas orientações do Ensino Fundamental I,
organizada por áreas de conhecimentos aliadas Eixos temáticos de trabalho que são
norteadores de todo o processo de aprendizagem desses alunos.
Entre os Eixos norteadores, o eixo Identidade e Memória inicia o trabalho buscando
resgatar todas as memorias construídas ao longo da vida desses alunos, que servem de
conhecimento inicial e ponto de partida para o trabalho docente dentro das diferentes áreas.
Além disso, o resgate de suas memorias traz para o aluno a possibilidade do seu
reconhecimento de sujeito que produz história e é capaz de transformar realidades.
Outro eixo temático que orienta este trabalho, Cidadania e Sustentabilidade, propõe o
trabalho com atividades que oportunizem desenvolver em nossos alunos o reconhecimento do
exercício de cidadania, por meio de uma educação ambiental com ações voltadas para uma
vida sustentável que propicia aos alunos cidadãos o aproveitamento de materiais reutilizáveis,
pensando em lucro, e também em qualidade de vida.
Como terceiro eixo, Alimentação e Saúde, as discussões aliadas aos componentes
curriculares trazem reflexões que envolvem as novas formas de consumo, os hábitos de
alimentação na vida cotidiana abordando a importância do consumo consciente, hábitos de
alimentação, cuidados com a saúde e a qualidade de vida. Um dos principais caminhos para
Cadernos Pedagógicos – Educação de Jovens e Adultos
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estimular a autonomia das pessoas frente às escolhas alimentares mais saudáveis é a educação
e a disponibilização de informações sobre esse assunto.
O último eixo, Trabalho e Empreendedorismo, aborda questões que refletem o mundo
do trabalho e a educação empreendedora como um caminho promissor e muito interessante
para todos os que buscam ingressar e manter-se no mercado de trabalho. Essas discussões
ocorrem de maneira interdisciplinar aliadas aos conteúdos programados na matriz curricular.
Além dessa organização que permeia diferentes temas presentes na vida do aluno
adulto, adotando a mesma orientação dada às turmas do Ensino Fundamental pela Secretaria
de Educação quanto à organização do tempo escolar, na EJA, essa se dá em dois momentos
dentro da carga horária diária de aula. Vale ressaltar, que o planejamento diário do professor
irá prever o trabalho que contemple uma continuidade do assunto / tema trabalhado em forma
de sequência didática, respeitando as especificidades de cada aluno.

4. Relação Ensino-Aprendizagem
O educando da EJA precisa de uma educação que lhe propicie o reencontro com sua
própria natureza; uma educação do homem e não apenas do “aluno”, em situação escolar. Isso
exige uma ruptura, uma desestruturação e reestruturação não só dos modos de pensar a
educação, mas o estabelecimento de novos interesses, de novos valores. Este não é um
processo natural nem espontâneo, mas que requisita esforço, rigorosidade, determinação,
confiança plena na capacidade do ser humano,
Dessa forma, a concepção de educação integral reconhece o sujeito como um todo, nas
suas múltiplas dimensões de vida, proporcionando-lhe uma formação completa para a leitura
do mundo, preparando- o para a participação efetiva na sociedade enquanto cidadão.
No trabalho pedagógico na EJA encontra-se o desafio de desenvolver processos de
formação humana, articulados a contextos sócio- históricos, a fim de que se reverta o quadro
de exclusão e garanta assim, o acesso, permanência e sucesso dos jovens, adultos e idosos ao
retornarem à escolarização como direito fundamental.
Essa concepção de ser humano deve se concretizar no trabalho com os alunos, os
professores, pessoal de apoio administrativo e gestores.
Assim, como afirma Saviani:
[...] a prática social como o ponto de partida e o ponto de chegada da
prática educativa. Daí decorre um método pedagógico que parte da prática
social onde professor e aluno se encontram igualmente inseridos, ocupando,
porém, posições distintas, condição para que travem uma relação fecunda
na compreensão e encaminhamento da solução dos problemas postos pela
Cadernos Pedagógicos – Educação de Jovens e Adultos
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prática social, cabendo aos momentos intermediários do método identificar
as questões suscitadas pela prática social (problematização), dispor os
instrumentos teóricos e práticos para a sua compreensão e solução
(instrumentação) e viabilizar sua incorporação como elementos integrantes
da própria vida dos alunos (catarse). (SAVIANI, 1984, p. 76)

Dessa forma, o tempo diferenciado do currículo da EJA em relação ao tempo do
currículo na escola regular não significa tratar os conteúdos escolares de forma minimizada
ou aligeirada, mas ao contrário, devem ser abordados de forma que sejam considerados os
saberes adquiridos pelos educandos ao longo de sua vida.
Portanto, os conteúdos estruturantes da EJA são os mesmos do ensino regular, porém
com encaminhamentos metodológicos diferenciados, considerando as especificidades dos
educandos da EJA.
Para Freire não existe ensino sem aprendizagem, pois, no processo pedagógico,
professor e estudante devem assumir seus papeis conscientemente. Não são apenas sujeitos
do ensinar e do aprender, já que se constituem humanos com histórias e trajetórias singulares.
Portanto, no processo de ensino e aprendizagem é preciso reconhecer o Outro em toda sua
totalidade, nas dimensões biológicas, sociais, culturais, afetivas, linguísticas, entre outras.
Nesta perspectiva, os conteúdos são trabalhados visando alcançar os objetivos de
aprendizagem expressos em expectativas amplas de conhecimento e cidadania, como
elementos norteadores do processo de aprendizagem. Servem como subsídios ao trabalho
docente, podendo ser utilizadas como referencial, tanto para o planejamento das aulas, quanto
para o acompanhamento do trabalho pedagógico.
Portanto, a aprendizagem na EJA deve priorizar o conhecimento num viés
interdisciplinar, na integração de conteúdo, levando em conta todas as práticas e
conhecimentos dos estudantes de suas experiências vividas, articulando-as ao conhecimento
escolar, integrando-as na promoção e na formação do cidadão. O professor, ao planejar suas
aulas, deve levar em considerações ações como: o diálogo, a flexibilidade, utilização de
métodos e técnicas participativas, os erros como oportunidades de aprendizagem e o
envolvimento dos educandos.

5. Formação docente contínua
Os desafios presentes no fazer docente do educador que atua na EJA são muitos,
incluindo desde praticar a flexibilidade em sua prática pedagógica, saber ouvir e respeitar o
educando, valorizar os conhecimentos da experiência acumulada, aproveitando e valorizando
sua história de vida. Entre o público de EJA, é frequente a presença de educandos com baixa
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estima que reforça a importância de serem vistos e ouvidos em suas singularidades. O
professor reconhece a relevância pedagógica quando contextualiza tais experiências através
de um ensino impregnado de significado, possibilitando relacionar esses conhecimentos no
cotidiano, num processo expressivo entre o conhecimento empírico e escolar científico.
Atualmente, reconhecemos a necessidade de se identificar novas formas de trabalho e
atendimento às especificidades dos alunos da EJA, que exigem formação do professor
centrada na perspectiva da diversidade, como parte de um processo de experiências
vivenciadas pelos indivíduos no seu contexto social. Nessa perspectiva, o educando passa a
ser compreendido como um ser que possui historicidade, portador de desejos e movido por
eles.
Portanto, ao reconhecer o educando da EJA como sujeito sócio-históricocultural, que traz consigo experimentos e conhecimentos acumulados ao longo da vida, tanto
Freire (1997) como Arroyo (2001) enfatizam que esta concepção de Educação de Adultos está
diretamente relacionada à concepção de como este adulto é visto, reconhecido e respeitado
nas suas especificidades, como parte de um processo de humanização onde o sujeito se
emancipa do processo de opressão que se encontra: à margem da sociedade.
Neste aspecto, é preciso que o docente considere todos esses saberes, compreendendo
que sua ação fará toda a diferença para que este aluno se aproprie do conhecimento e possa
ser construtor de sua própria história, como Freire afirma: ″Não há razão para se envergonhar
por desconhecer algo, testemunhar a abertura dos outros, a disponibilidade curiosa à vida, a
seus desafios são saberes necessários à prática educativa. ” (FREIRE, 1997, p. 153).
Por isso, é imprescindível que o professor participe de situações de aprendizagem que
permitam a ampliação de conhecimento e informações. Oportuno que tenha também afinidade
e participe de atividades práticas que integram a vivência de diversos contextos escolares,
desenvolvendo assim competências profissionais.
A proposta de trabalho da formação continuada em serviço das professoras da
EJA ocorre durante as reuniões pedagógicas e momentos de hora atividade, oportunizando
que as práticas desenvolvidas aconteçam vinculadas à realidade respeitando o público alvo da
EJA.
Nessa intencionalidade, busca-se assegurar o direito do aluno jovem/adulto e
idoso de ser sujeito de sua própria história.
A proposta de formação continuada das professoras da EJA visa oportunizar a
continuidade com o trabalho que aborda temáticas que tratam de questões envolvendo a
diversidade presente na EJA para o sucesso destes alunos. Durante esses encontros ressaltaCadernos Pedagógicos – Educação de Jovens e Adultos
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se a importância do trabalho diferenciado, a necessidade da avaliação constante, o
reconhecimento das dificuldades e a elaboração de novas possibilidades para o trabalho na
EJA tendo em vista a permanência desses educandos como alternativas para atendimento
individualizado, o que torna esses espaços cada vez mais contextos inclusivos.
Por meio dessa formação continuada em serviço, os professores quinzenalmente
estudam, discutem e trocam experiências a partir do fazer pedagógico com o princípio de
incluir a todas as pessoas, independentemente de suas condições físicas, sociais, emocionais,
cognitivas e culturais nesse processo.
Para isso, oportunizar encontros, vivências de estudos e discussões aprofundadas
voltadas à formação continuada ao docente que atua nessa modalidade, propiciará a este
educador mediar à relação dos alunos com o objeto do conhecimento, norteando e organizando
o ensino garantindo não apenas o direito do educando da EJA retomar seus estudos, mas sua
permanência e sucesso durante esse processo de aprendizagem.
Tendo como norte o compromisso com a aprendizagem significativa do educando da
EJA o professor necessita acreditar no potencial de seu aluno e para isso precisa estar ciente
de seu papel como mediador do processo educativo compreendendo a escola como espaço de
formação humana, considerando que o tempo do currículo na escola regular difere do tempo
da EJA, fato que não significa tratar os conteúdos escolares de forma minimizada ou
aligeirada, mas ao contrário abordá-los de forma que sejam considerados enquanto saberes
adquiridos pelos educandos a partir de suas experiências, efetivando então a premissa de
Freire de que ensinar não significa transmitir conhecimentos e sim criar condições para que
isto aconteça. Para Freire (1997, p.23) “ quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é
formado forma-se e forma ao ser formado”
Outro aspecto da formação continuada em serviço diz respeito à avaliação que precisa
entendida pelos docentes como resultante dos percursos vivenciados e das práticas
desenvolvidas em sala bem como pelo rendimento apresentado pelos alunos que fazem parte
desta modalidade.
A continuidade desta proposta de formação é cada vez mais ressaltada para a
compreensão do fazer docente diante dos inúmeros desafios presentes na modalidade, é uma
luta permanente em prol dos indivíduos oprimidos a margem da sociedade para que se
apropriem de seu espaço neste contexto, seu direito a educação e possam então intervir e
transformar essa realidade.
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6. Organização
curricular da EJA
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6.1 MATEMÁTICA - 1° trimestre
OBJETOS DE CONHECIMENTO

IDENTIDADE E MEMÓRIA

Números naturais (até 100)
 Contagem, pareamento, estimativas.
 Comparação numérica pela ordem de
grandeza e uso de simbologia maior > e menor
<; igual = e diferente ≠.
 Leitura e escrita de números até 99.
 Reta numérica para compreensão da
sequência de números.

 Reta numérica cujo a sequência é descontinua
(ex. 1-3-6-9...; 100)
 Números ordinais (com dezenas até 100º)
intermediárias (51º,73º, 85º, 97º....).
Sistema de Numeração Decimal
 Ampliação do campo numérico 1º até a 3ª ordem
para leitura e escrita numérica pela compreensão
das características do sistema decimal.
 Composição e decomposição numérica até a 2ª
ordem.
 Leitura e escrita numérica até a 2ª ordem
(dezenas e centenas intermediárias)

HABILIDADES
Comparar e ordenar números naturais
(até a ordem de centenas) pela
compreensão de características do
sistema de numeração decimal (valor
posicional e função do zero).
Fazer estimativas por meio de
estratégias diversas a respeito da
quantidade de objetos de coleções e
registrar o resultado da contagem desses
objetos.
Compor e decompor números naturais
de até três ordens, com suporte de
material manipulável, por meio de
diferentes adições.
Construir fatos básicos da adição e
subtração e utilizá-los no cálculo mental
ou escrito.
Construir sequências de números
naturais em ordem crescente ou
decrescente a partir de um número
qualquer, utilizando uma regularidade
estabelecida

Cálculo e Problemas envolvendo os diferentes
significados das operações
 Adição com e sem agrupamentos à ordem da Construir o significado dos números
dezena, entre números naturais de três naturais em situações de contagem,
quantificação, medição, ordenação e
algarismos.
 Subtração com e sem reagrupamentos da
ordem da dezena, entre números naturais de
três algarismos.
 Fatos básicos da multiplicação como adição de
parcelas iguais (tabuadas do 2 ao 5).
 Ideias do campo aditivo (adição e subtração,
multiplicação e divisão) com o suporte de

imagens

e/ou

materiais

codificação em diferentes contextos,
percebendo os princípios do Sistema de
Numeração Decimal - SND.
Leitura e escrita de números naturais
(até 100) na reta numérica.

Comparar números naturais de até duas
ordens em situações cotidianas, com e
sem suporte da reta numérica.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS
 Realizar contagens de rotina, contagens por agrupamentos e por
pareamento, estimar quantidades em diferentes situações de
contagem ascendentes e descendentes.
 Comparar números no quadro numérico, localizando posicionamento
e identificando ordem de grandeza do número; uso de simbologia
maior > e menor <; igual = e diferente ≠ em situações
contextualizadas, lúdica e em resolução de problemas.
 Propor situações que os alunos necessitem ordenarem objetos em
sequência para identificarem posições
 Conceito de tabuada pelo processo aditivo (agrupamento de
quantidades iguais) utilizando estratégias próprias (desenhos,
materiais manipuláveis, números, etc.)
 Realizar contagem individual, coletiva, por agrupamentos e
pareamento; fazer estimativas de quantidades.
 Utilizar a reta numérica como recurso para: comparação,
representação e deslocamentos para a direita (para mais) e para a
esquerda (para menos), inclusive em situações de pulo/salto em
intervalos equidistantes (mesma distância); assim como para
localização do número na reta.
 Le e escrever números ordinais com dezenas intermediárias.
 Propor situações em que os alunos precisem registrar a escrita
numérica de acordo com a ordem trabalhada.
 Utilizar o Quadro Valor Lugar e as Fichas Escalonadas para trabalhar
a composição e decomposição numérica, inclusive com registros
numéricos no caderno (unidades e dezenas).
 Promover situações de cálculo mental/aproximado da adição e da
subtração; escrito/exato de adição sem/com agrupamentos e de
subtração sem/com agrupamentos entre números naturais (até 3ª
ordem).
 Propor situações contextualizadas de cálculo básico de multiplicação,
com uso de recursos manipuláveis e registros pictóricos para
compreensão do cálculo.
 Trabalhar com o conceito de tabuada (até do 5) pelo processo aditivo
(agrupamentos de quantidades iguais) utilizando estratégias próprias
(desenhos, materiais manipuláveis, números etc.).

manipuláveis,
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envolvendo os significados de juntar,
acrescentar, separar, retirar, comparar e
completar quantidades (até 99), utilizando a
decomposição numérica e estratégias próprias de
resolução (desenhos, palavras ou oralmente).
Medidas:
 Tempo: uso de calendário e relógio.

 Massa e Capacidade: unidades não
padronizadas e padronizadas (grama e litro).
Sistema Monetário Brasileiro e Educação
Financeira

Leitura, interpretação e representação de dados
em tabelas de dupla entrada e gráficos de
barras.
Utilização de dados em situações-problema.

Interpretar e produzir escritas numéricas, 
levantando hipóteses sobre elas, com
base na observação de regularidades do 
Sistema de Numeração * Decimal,
utilizando-se da linguagem oral de
registros informais e da linguagem
matemática.
Resolver e elaborar situações-problema
e construir, a partir delas, os significados 
das operações fundamentais do campo
aditivo e do campo multiplicativo,
envolvendo números naturais de até dois
algarismos, com suporte de imagens
e/ou materiais manipulativos, utilizando
estratégias e forma de registro pessoais

e convencionais.
Utilizar
medidas
padronizadas
(arbitrárias ou não) na comparação entre
grandezas
de
mesma
natureza,
empregando a linguagem oral e/ou 
escrita, em uso na medição;
Estimar, medir e comparar capacidade e
massa, utilizando estratégias pessoais e
unidades de medida não padronizadas
ou padronizadas (litro, mililitro, grama e 
quilograma).
Reconhecer e relacionar valores de 
moedas e cédulas do Sistema Monetário
Brasileiro para resolver situações 
simples do seu cotidiano.


Propor situações contextualizadas e lúdicas com uso das ideias de
triplo e terça parte.
Propor o trabalho com situações problemas do campo aditivo (adição
e subtração) com o suporte de imagens e/ou materiais manipuláveis,
envolvendo os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar,
comparar e completar quantidades (até 99), utilizando a decomposição
numérica e estratégias próprias de resolução (desenhos, palavras ou
oralmente).
Propor a resolução de problemas do campo multiplicativo (em
situações problemas, jogos, brincadeiras, atividades lúdicas etc. com
uso de registro de cálculo): somatória igualitária (2+2+2=3x2), quantas
vezes cabem (5+5=10 cabem 2 cincos no dez =2 x 5 =10), divisão
igualitária (6 bolas em 2 grupos = 3 bolas em cada grupo) e
combinatória, utilizando estratégias pessoais e/ou algoritmos
convencionais.
Ideias do campo aditivo (adição e subtração) com o suporte de
imagens e/ou materiais manipuláveis, envolvendo os significados de
juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades
(números até 3ª ordem), utilizando a decomposição numérica e
estratégias próprias de resolução (desenhos, palavras ou oralmente).
Ideias do campo multiplicativo (multiplicação e divisão) com suporte
de imagens e/ou materiais manipuláveis, envolvendo os significados
de proporção/comparação, combinação, configuração retangular,
distribuição igualitária (números até 3ª ordem) utilizando estratégias
pessoais e/ou padronizadas de resolução.
Promover a resolução de problemas não convencionais e uso de painel
de soluções.
Propor uso constante do calendário (diário) e do relógio para
determinação do tempo.
Construir a linha do tempo de cada aluno.
Utilizar o dinheiro em atividades que representem situações reais de
compra, troca e venda.
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6.2 LÍNGUA PORTUGUESA - 1° trimestre
OBJETOS DE
CONHECIMENTO

IDENTIDADE E MEMÓRIA

Oralidade

Leitura / Escuta

HABILIDADES

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza,
usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e
ritmo adequado.



Escutar, com atenção, falas de professores e colegas,
solicitando esclarecimentos sempre que necessário.



Relatar experiências vividas com clareza na exposição dos
fatos.



Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos
literários conhecidos pelos alunos.



Respeitar as variantes linguísticas utilizadas por diferentes
grupos, rejeitando os preconceitos.
Ler e compreender, em colaboração e com autonomia, textos
de diferentes gêneros.



Localizar informações explícitas em textos.



Realizar inferências de informações implícitas em textos.
Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão
global.
Identificar a função social de textos, reconhecendo para que
foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem
se destinam.
Identificar e nomear as letras do alfabeto, a fim de,
progressivamente, dominar o sistema de escrita alfabético;
Conhecer, diferenciar e relacionar letras em formato imprensa
e cursiva, maiúsculas e minúsculas;

Análise Linguística /
Semiótica

Reconhecer o sistema de
representação dos sons da fala.

escrita

alfabética

como










Identificar fonemas e sua representação por letras.
Observar escritas convencionais, comparando-as às suas
produções escritas, percebendo semelhanças e diferenças;



Planejar situações de interação oral em sala de aula, como: conversa
dirigida; expressão de ideias; relatos de fatos vividos; exposição oral
sobre conteúdos diversos.
Oportunizar momentos de escuta atenta para desenvolver atitudes
adequadas às situações de interlocução, respeitando os turnos de fala.
Criar condições para que os alunos identifiquem as finalidades da
interação oral em diferentes contextos comunicativos (solicitar
informações, apresentar opiniões, informar, relatar experiências, etc.)
Planejar situações didáticas nas quais os alunos possam ouvir textos
falados em diferentes variedades linguísticas, aprendendo a respeitar a
linguagem utilizada por diferentes grupos.
Planejar a leitura diária como atividade permanente, com vistas à
formação do leitor literário. Planejar a leitura diária como atividade
permanente, com vistas à formação do leitor literário.
Realizar leitura e exegese de textos, considerando o tema/assunto e
relacionando a forma de organização textual à sua finalidade.
Oportunizar a análise das condições de produção e recepção dos textos
lidos, tendo em vista a compreensão da função social da escrita em
diferentes contextos.
Mediar a leitura de textos multissemióticos, relacionando imagem e
escrita, atribuindo sentido ao texto.
Propor que os alunos expressem suas expectativas em relação ao texto
que será lido, comentando pistas sobre o tema tratado, através da
análise das imagens, da consideração do gênero textual, e outros
elementos que possam ser antecipados antes da leitura.
Explicar as relações entre o texto e o seu título.
Realizar atividades para que os alunos consultem fontes em diferentes
suportes para aprender a buscar informações.
Fixar o reconhecimento do alfabeto em diferentes tipos de letras (na
leitura), enfatizando o nome de cada letra, com auxílio do alfabetário.
Recorrer à listagem dos nomes da turma, para reforçar as relações entre
as unidades gráficas e sonoras, levando os alunos ao entendimento de
que as letras representam os sons da fala (consciência fonológica).
Propor o uso das letras em CAIXA ALTA nas tentativas de escrita
espontânea e nas atividades de escrita dirigida.
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Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas, partes de
palavras) com sua representação escrita;



Comparar palavras identificando semelhanças e diferenças
entre sons de sílabas iniciais, mediais e finais.



Reconhecer o nome próprio completo em diferentes contextos.
Relatos de experiências pessoais, histórias familiares,
acontecimentos, considerando a temporalidade e a
causalidade.





Segmentar oralmente palavras em sílabas.
Identificar outros sinais no texto, além das letras, como ponto
finai, de interrogação e exclamação e seus efeitos na
entonação.
Planejar e produzir textos, em colaboração com os colegas e
com a ajuda do professor, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto/ finalidade.
Produção de texto

Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases usando letras/grafemas expressando suas hipóteses de escrita.





Realizar tentativas de escrita, em propostas variadas,
demonstrando suas hipóteses, evoluindo para a escrita
alfabética.
Identificar e reproduzir a sequência dos fatos, utilizando
expressões que marquem a passagem do tempo (antes,
depois, ontem, hoje, amanhã, antigamente...).



Produzir textos de forma autônoma, utilizando conhecimentos
linguísticos e gramaticais, de acordo com as características do
gênero textual.



Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-os em
parágrafos

Construir, em colaboração com os alunos, um silabário com as sílabas
móveis, para que os alunos possam manusear e formar palavras, com
formações silábicas mais complexas (CVV, CCV)
Desenvolver atividades de comparação e análise de palavras, nas quais
as crianças possam perceber as relações entre as unidades sonoras
das palavras, observando semelhanças entre sons iniciais e finais
(rimas).
Propor atividades de identificação dos nomes completos.
Localizar palavras-chave em textos e proceder (oralmente) a
segmentação silábica da palavra e identificar a sílaba inicial da mesma.
Realizar atividades que auxiliarão no desenvolvimento das habilidades
metafonológicas: identificar palavras que iniciam com a mesma sílaba;
identificar palavras com a mesma sílaba em posições diferentes;
retirar/acrescentar sílabas nas palavras, analisando se forma outras
palavras.
Fazer, em cooperação com os alunos, listagens de palavras, como
atividade de fixação das sílabas trabalhadas.
Apresentar os diferentes sinais gráficos e suas funções dentro do texto
(pontos: final, de interrogação e exclamação)
Preparar condições de produção coletiva de texto, atuando como
escriba, ressaltando:  Estrutura textual: direção da escrita,
paragrafação, segmentação, pontuação, separação silábica, separação
das ideias no texto...; Finalidade do texto;  Recursos coesivos; 
Vocabulário adequado;  Sequência lógica do texto Planejar, juntamente
com os alunos, a produção de textos escritos, conduzindo a organização
do pensamento, considerando as especificidades da linguagem escrita,
de maneira coletiva.
Orientar a cópia de textos produzidos coletivamente, observando a sua
distribuição gráfica, espaçamento entre as palavras, escrita das
palavras e pontuação.
Conduzir a produção de textos, orientando o uso da grafia correta das
palavras, letras maiúsculas em início de frases e em substantivos
próprios, segmentação entre as palavras e a pontuação adequada

Gêneros textuais:
Calendário, acrósticos, bilhetes, poemas, trava-línguas, listas, canções e outros que julgar pertinentes.
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6.3 CONHECIMENTOS SOCIAIS - 1° trimestre
OBJETOS DE
HABILIDADES
CONHECIMENTO
As fases da vida e a ideia de Identificar aspectos do seu crescimento por meio do 
temporalidade
(passado, registro das lembranças particulares ou de lembranças 
presente, futuro)
dos membros de sua família e/ou de sua comunidade.

IDENTIDADE E MEMÓRIA

A história de cada um: nome,
sobrenome,
origem,
características
físicas
e
pessoais

Utilizar diferentes registros pessoais e familiares para 

compreender sua história

Descrever e distinguir os seus papéis e
responsabilidades relacionados à família, à escola e à
Uso de fontes históricas: comunidade.
certidão de nascimento, fotos, Reconhecer-se como sujeito identificando-se em seu
cartas,
cartões,
objetos, grupo familiar e nos demais grupos de convivência
relatos orais.
Conhecer a própria história, reconhecendo-se como
Os vínculos, pessoais e as único na sociedade
relações de amizade
Selecionar, em seus lugares de vivência e em suas
Reconhecimento de si próprio
histórias familiares e/ou da comunidade, elementos de
como membro de vários distintas culturas (indígenas, afro-brasileiras, de outras
grupos
(familiar,
étnico- regiões do país, latino-americanas, europeias,
cultural, escolar, vizinhança, asiáticas etc.), valorizando o que é próprio em cada
religioso, recreativo, etc.)
uma delas e sua contribuição para a formação da
cultura local, regional e brasileira.
O sujeito e o seu lugar no Reconhecer o seu espaço próximo (vila, bairro) como
mundo
integrante de outros espaços.















Território e diversidade cultural Identificar e comparar aspectos culturais dos grupos
sociais de seus lugares de vivência, seja na cidade, 
Conceito de município;

seja no campo.
Localização do município no Identificar, em seus lugares de vivência, marcas de
planeta, continente / país / contribuição cultural e econômica de grupos de 
estado / Campos Gerais.
diferentes origens.
Limites e
Grossa)

Distritos

(Ponta





PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS
Construção da linha do tempo
Trabalho com fotos de diferentes fases da vida
do aluno
Confecção de cartazes “Fases da Vida”
Realizar
exposição
de
objetos
pessoais/fotografias importantes para a história
do aluno/família
Análise dos Documentos pessoais
Oportunizar uma roda de conversa
Elaboração Cartaz coletivo com imagens
trazidas pelos alunos
Elaboração de texto coletivo
Proporcionar diálogo sobre o tema
Listar grupos ao qual a turma pertence
Produção de texto coletivo
Observação, analise e interpretação de imagens
e mapas.
Leitura e interpretação de texto.
Confecção de mapas.
Apresentação do globo terrestre identificando o
nosso continente e pais.
Localizar o município de Ponta Grossa no mapa
do Paraná
Localizar Ponta Grossa no Brasil/ na América/
no mundo/ no Planeta Terra;
Localizar o bairro ou distrito no município
Criar condições para que identifique o seu bairro
de vivência no Mapa de Ponta Grossa.
Construir a linha do tempo da história do bairro
onde a escola está inserida.
Fazer levantamentos / pesquisas/ entrevista
com moradores do bairro próximo da escola.
Ler textos, observar representações da Terra.
Interpretar tirinhas e charges.
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A cidade e o campo:
aproximações e diferenças

Utilizar as direções cardeais na localização de 
componentes físicos e humanos nas paisagens rurais
e urbanas.


O bairro e a vila em que a
escola está inserida;
Nome, histórico, localização
do bairro (mapa);
A história do bairro e da vila
onde está situada a escola.






Realizar atividades de localização utilizando a
rosa-dos-ventos.
Informações relevantes sobre a população em
diferentes aspectos.
Criar condições para que o aluno compare
paisagens semelhantes e diferentes em
diferentes lugares.
Estabelecer comparação entre paisagens
naturais da zona urbana e rural.
Painel; notícias do bairro.

Principais vias, trânsito (meios
de transporte) e pontos de
referência do bairro.
Principais vias e pontos de
referência do bairro/vila.
Sistema
de
orientação
(estrelas, bússolas, sol, lua,
rosa-dos-ventos).

Cadernos Pedagógicos – EJA – Identidade e Memória – Conhecimentos Sociais 1° Trimestre

22

6.4 CONHECIMENTOS NATURAIS - 1° trimestre
OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

IDENTIDADE E MEMÓRIA



Respeito à diversidade
Corpo humano
Higiene

Observar as semelhanças e
diferenças entre as pessoas com 
e ou sem deficiência: Visual, física
e
auditiva.
Assim
como
alternativas de adaptação para as

pessoas com tal deficiência, assim
como o respeito por essas
pessoas. (Libras e Braille).


Localizar, nomear e representar
Vacinação
graficamente (por meio de
desenhos) partes do corpo
Modos de transmissão e
humano e explicar suas funções,
prevenção
de
doenças
percebendo as mudanças que já
contagiosas
aconteceram em si mesmo desde 
que nasceu.
Hábitos alimentares e higiene
Perceber a importância
vacinação para combater
doenças.

da
as



Questionar os alunos sobre os conhecimentos que possuem em
relação às pessoas que possuem alguma deficiência? Se
conhecem? Onde viram? Que tipo de deficiência possui? Pode-se
fazer uma brincadeira vendando os olhos dos alunos e solicitando
que realizem uma atividade como caminhar.
Sugere-se trabalhar com o livro: “Tudo bem ser diferente”, assim
como os alunos podem fazer o auto-retrato de si mesmos.
O poema: Na minha escola todo mundo é igual de Rossana Ramos
(Cortez, 2008) também é uma ótima sugestão de trabalho para
enfocar as diferenças.
Levar um espelho para que os alunos compartilhem esse objeto.
Cada aluno por vez pode se observar e dizer uma característica
que considere única: (formato dos olhos, cílios longos ou curtos,
pintas...)
Sugere-se fazer a experiência: Mãos limpa, mãos sujas5. Esperase que os alunos tenham notado que a luva do aluno 2, por mais
que estivesse limpa no começo, se sujou ao encostar nos mesmos
lugares em que o aluno 1 tinha encostado.
Questionar sobre o hábito que possuem em lavar ou não as mãos
após o uso do banheiro. De posse desses questionamentos, fazer
uma explanação em relação à preservação da saúde. As doenças
causadas por bactérias, fungos, vírus. Pode-se também trazer a
situação de um ônibus lotado com as janelas todas fechadas. A
carteira de vacinação dos alunos, de seus filhos e familiares

5

Mãos limpas e mãos sujas: Materiais: Tinta, 2 pares de luvas descartáveis e folhas de sulfite. Como fazer? Sortear dois alunos para colocarem as luvas. O professor fixará as folhas de papel nos
lugares onde colocamos as mãos quando saímos do banheiro. O aluno 1 vai passar a tinta nas luvas e percorrer o caminho indicado pelo professor, colocando as mãos nas folhas ao longo do
caminho. Logo depois o aluno 2 deverá pôr luvas limpas. Ele deve percorrer o mesmo caminho do aluno 1, colocando as mãos exatamente nos mesmos lugares do aluno anterior.
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também pode ser trabalhada (um modelo, pois se trata de um
documento que precisa ter um certo cuidado).


Pode-se iniciar com um levantamento dos conhecimentos prévios
dos alunos questionando-os: O que são vacinas? Você sempre
toma vacinas? Para que servem as vacinas? Por meio desse
diagnóstico é possível perceber o que os alunos estão pensando
sobre. Sugere-se que o professor leve a sua carteirinha de
vacinação, para que visualizem e trabalhem a temática.



Trazer à tona os alimentos que costumam consumir no dia a dia
por meio de um diagnóstico. Seja um passeio realizado pela turma
(Que tipos de alimentos levaram? Salgadinhos? Refrigerantes?
Sanduíche natural? Frutas? Refrigerante?



O professor pode utilizar exemplos diários, quando faz alguma
atividade de recorte em sala de aula e a mesma fica suja de papéis.
Quando o lanche servido vem embalado e essas embalagens não
vão para dentro do lixo, ficando expostos no chão.
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6.5 MATEMÁTICA - 2° trimestre

CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE

OBJETOS DE
CONHECIMENTO
Sistema de Numeração Decimal
 Características do SND em
atividades numéricas: Base 10,
valor posicional, princípios
aditivo e multiplicativo, função
do zero (com números da 3ª
ordem).
 Ampliação do campo numérico:
números da 3ª ordem (trabalho
com as ordens).
 Composição e decomposição
numérica polinomial (da 3ª
ordem)
Cálculo e Problemas envolvendo os
diferentes
significados
das
operações

Adição com reagrupamentos
com números na 3ª ordem.

Subtração
com
reagrupamentos com números na 3ª
ordem.

Adição e subtração como
operações inversas (prova real).

Tabela multiplicativa – tábua de
pitadoras – configuração retangular dos
fatos básicos (tabuadas).
 Ideias do campo aditivo (adição
e subtração, multiplicação e divisão)
com o suporte de imagens e/ou

materiais manipuláveis, envolvendo os
significados de juntar, acrescentar,
separar, retirar, comparar e completar
quantidades (até 99), utilizando a
decomposição numérica e estratégias
próprias de resolução (desenhos,
palavras ou oralmente).

HABILIDADES
Construir o significado dos números
naturais em situações de contagem,
quantificação, medição, ordenação e
codificação em diferentes contextos,
percebendo os princípios do Sistema de
Numeração Decimal - SND.
Identificar características do sistema de
numeração
decimal,
utilizando
a
composição e a decomposição de
número natural de até quatro ordens.
Calcular
adição,
subtração
e
multiplicação
e
utiliza-las
em
procedimentos de cálculo para resolver
problemas.
Utilizar diferentes procedimentos de
cálculo mental e escrito para resolver
problemas significativos envolvendo
adição e subtração com números
naturais.
Associar o quociente de uma divisão com
resto zero de um número natural por 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 às ideias de metade,
terça, quarta, quinta, sexta, sétima,
oitava, nona e décima parte.

Reconhecer figuras congruentes, usando
sobreposição e desenhos em malhas
quadriculadas ou triangulares, incluindo
o uso de tecnologias digitais.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS
 Uso de calculadora para comparação e escritas numéricas, bem como para
verificação de resultados em cálculos
 Cálculo mental/aproximado de adição e subtração, multiplicação e divisão.
 Cálculo escrito/exato da adição (com/sem reagrupamentos até 4ª ordem)
(ampliando os passos da adição).
 Cálculo escrito/exato da subtração (com/sem reagrupamentos até 4ª ordem)
(ampliando os passos da subtração).
 Adição e subtração como operações inversas (prova real) ampliando o campo
numérico.
 Uso de calculadora para comparação e escritas numéricas, bem como para
verificação de resultados em cálculos
 Cálculo mental/aproximado de adição e subtração, multiplicação e divisão.
 Cálculo escrito/exato da adição (com/sem reagrupamentos até 4ª ordem)
(ampliando os passos da adição).
 Cálculo escrito/exato da subtração (com/sem reagrupamentos até 4ª ordem)
(ampliando os passos da subtração).
 Adição e subtração como operações inversas (prova real) ampliando o campo
numérico.
 Ideias do campo multiplicativo (multiplicação e divisão) com suporte de
imagens e/ou materiais manipuláveis, envolvendo os significados de adição de
parcelas iguais, proporção (comparação multiplicativa), combinação,
configuração retangular, distribuição igualitária e formação de conjuntos (medida)
(com quantidades até a 4ª ordem) utilizando estratégias pessoais e/ou
padronizadas de resolução.

 Trabalhar com a congruência de figuras planas (figuras idênticas em forma e
tamanho) em situações de observação simples ou com sobreposição (por desenho
em transparências e/ou por dobraduras e recortes) e por comparação em malhas
quadriculadas.
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Problemas
de
contagem:
princípio
multiplicativo
(princípio
fundamental da contagem).

Multiplicação
de
números
naturais sem/com reagrupamentos às
ordens superiores.
 Divisão exata e não exta de
número até 3 algarismos no dividendo.

Congruência de figuras geométricas
planas

Medidas
 Tempo: leitura, reconhecimento e
utilização em situações diversas;
relações entre as unidades e
realização de conversões simples;
 Intervalos de tempo e duração de
um evento ou acontecimento (em
unidades múltiplas e submúltiplas)

Comprimento
(unidades
convencionais) registro, instrumentos
de medida, estimativas e comparações.

Transformação
entre
as
unidades de medidas de capacidade
mais usuais (metro para centímetro).

Classificar e comparar figuras planas
(triângulo, quadrado, retângulo, trapézio
e paralelogramo) em relação a seus
lados (quantidade, posições relativas e
comprimento) e vértices
Estimar, medir e comparar medidas
padronizadas, ou não, na comparação
entre grandezas de mesma natureza,
empregando a linguagem oral e/ou
escrita em uso na medição com uso de
diferentes instrumentos de medida.
Estimar e medir capacidade, utilizando
unidades de medida não padronizadas e
padronizadas mais usuais (litro e
mililitro), reconhecendo-as em leitura de
rótulos e embalagens, entre outros.

 Perceber, no cotidiano, o uso dos sistemas de medidas padronizadas de
capacidade.
 Identifica as unidades de medida padrão de capacidade e seu uso na medição.
 Fazer estimativas de medidas de mesma grandeza (capacidade) em situações
práticas e cotidianas.
 Propor situações de transformação de medidas de capacidade mais usuais (litro
para mililitro)
 Pesquisar em encartes de mercado produtos que são vendidos em litro e listar.

 Realizar jogos que envolvam compra, venda e emissão de troco.
 Trocas de notas de maior valor por de menor valor (vice-versa), bem como, o
uso das moedas (centavos).
 Propor situações e ou projetos que envolvam a educação financeira.
 Sustentabilidade em benefício de todos

Comparar,
visualmente
ou
por
superposição, áreas de faces de objetos, 
de figuras planas ou de desenhos.
Reconhecer e relacionar valores de 
moedas e cédulas do Sistema Monetário

Resolver problemas cujos dados estão apresentados em tabelas de dupla
entrada, gráficos de barras ou de colunas.
Interpretar título, fontes e dados.

Ler, construir, comparar, interpretar e
resolver problemas cujos dados estão
apresentados em listagens, quadros,
tabelas simples e de dupla entrada e
gráficos de barras e colunas, para
comunicar e representar informações.

Sistema Monetário Brasileiro
Educação Financeira

Leitura,
interpretação
e
representação de dados em tabelas
de dupla entrada e gráficos de
barras.
Utilização de dados em situaçõesproblema.
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6.6 LÍNGUA PORTUGUESA - 2° trimestre
OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS


CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE



Opinar e defender ponto de vista sobre tema
polêmico relacionado a situações vivenciadas na
escola e/ou na comunidade.


Oralidade

Escutar, com atenção, falas de professores e
colegas, solicitando esclarecimentos sempre que 
necessário.

Identificar as características presentes nas
diferentes variedades linguísticas.

Respeitar as variantes linguísticas utilizadas por
diferentes grupos, rejeitando os preconceitos.



Localizar informações explícitas em textos.

Leitura / Escuta



Realizar inferências de informações implícitas em 
textos. Identificar a ideia central do texto,
demonstrando compreensão global.
Distinguir um fato da opinião relativa a este fato, 
em textos.

Reconhecer os diferentes gêneros textuais e suas
finalidades

Planejar situações de interação oral em sala de aula, como: conversa
dirigida; expressão de ideias; relatos de fatos vividos; exposição oral
sobre conteúdos diversos.
Oportunizar momentos de escuta atenta para desenvolver atitudes
adequadas às situações de interlocução, respeitando os turnos de fala.
Planejar situações didáticas nas quais os alunos possam ouvir textos
falados em diferentes variedades linguísticas, aprendendo a respeitar a
linguagem utilizada por diferentes grupos.
Planejar a leitura diária como atividade permanente, com vistas à
formação do leitor literário.
Realizar leitura e exegese de textos, considerando o tema/assunto e
relacionando a forma de organização textual à sua finalidade.
Organizar roda de leitores em que os alunos possam compartilhar as
leituras realizadas e opiniões sobre os livros.
Propor que os alunos expressem suas expectativas em relação ao texto
que será lido, comentando pistas sobre o tema tratado, através da análise
das imagens, da consideração do gênero textual, e outros elementos que
possam ser antecipados antes da leitura.
Analisar as relações entre o texto e o seu título.
Organizar atividades nas quais os alunos tenham necessidade de utilizar
a ordem alfabética.
Trabalhar caligrafia, objetivando aprimorar o traçado da letra cursiva, nas
atividades de escrita.
Propor atividades com uso de: c/qu; g/gu; r/rr; s/ss e marcas de
nasalidade (til, M,N).
Propor atividades como ditado e auto-ditado, nas quais os alunos possam
ler e escrever corretamente palavras com sílabas: CV, V, CVC, CCV,
CVV, VC, CCVCC e demais formações silábicas complexas.
Organizar um material para consulta com palavras de grafias irregulares
(cartazes, dicionários ilustrados, listas de palavras...)
Utilizar o dicionário, juntamente com os alunos, demonstrando-o como
recurso para a escrita correta das palavras e para consultar o significado
das palavras e descobrir sinônimos.

Cadernos Pedagógicos – EJA – Cidadania e Sustentabilidade – Língua Portuguesa 2° Trimestre

27

Identificar
a função
social
de
textos, 
reconhecendo para que foram produzidos, onde
circulam, quem os produziu e a quem se destinam.
Utilizar a ordem alfabética.

Ler e escrever palavras com correspondências
regulares contextuais entre grafemas e fonemas.



Reforçar o uso dos diferentes sinais gráficos e suas funções dentro do
texto (pontos: final, de interrogação, de exclamação, vírgula, dois pontos
e travessão).
Realizar jogos ortográficos (caça-palavras, bingo, cruzadinha). Propor
aos alunos, em atividades de leitura e escrita, que identifiquem
semelhanças de sentidos entre palavras, substituindo-as por sinônimos.
Transformar, coletivamente, discurso direto em indireto e vice-versa.

Memorizar a grafia correta de palavras de uso
frequente. Observar escritas convencionais,
comparando-as às suas produções escritas,
percebendo semelhanças e diferenças.

Analise Linguística /
Semiótica

Ler e escrever corretamente palavras com sílabas
simples e complexas.
Usar acento gráfico (agudo e circunflexo).
Identificar outros sinais no texto, além das letras,
como: ponto finai, de interrogação e exclamação
e seus efeitos na entonação.
Identificar, em diálogos (discurso direto), dois
pontos e travessão.
Identificar sinônimos de palavras em textos,
observando a semelhança de sentido entre elas e
apontar antônimos para as mesmas.
Usar adequadamente ponto final, ponto de
interrogação e ponto de exclamação.

Produção de Texto Identificar e reproduzir, em textos de diferentes
gêneros, a formatação própria destes textos.
Diferenciar discurso indireto e discurso direto.

Gêneros textuais:
Verbetes, regulamentos, tirinhas e outros que julgar pertinentes
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6.7 CONHECIMENTOS SOCIAIS - 2° trimestre
OBJETOS DE CONHECIMENTO

HABILIDADES

Respeitar as diferenças étnicas e 
culturais dos diversos grupos que 
compõe a sociedade

Reconhecer-se como como membro de 
vários grupos, respeitando as regras 
 A noção do “Eu” e do “Outro”:
sociais dos grupos em que vive

Grupos de convivência
Identificar diferentes formas de trabalho
Regras de convivência
existentes na comunidade em que vive,

seus significados, suas especificidades
Eventos da comunidade
e importância.

A sobrevivência e a relação com a natureza
Identificar impactos no ambiente 
 Mudanças e permanências: passado e causados pelas diferentes formas de 
presente / antigo e recente
trabalho existentes na comunidade em 
 Trabalho, profissões
que vive.

 Respeito ao meio Ambiente
Selecionar, por meio da consulta de 
fontes de diferentes naturezas, e
Surgimento das cidades brasileiras
registrar acontecimentos ocorridos ao 
 Primeiros habitantes do município: longo do tempo na cidade ou região em
que vive

indígenas, brancos e negros
 Fundação do município
Descrever processos migratórios e
 Imigração
suas contribuições para a formação da 

 Relações de trabalho na cidade
sociedade brasileira.
 Cotidiano na cidade
Descrever e discutir o processo de
 População da cidade

produção
(transformação
de
matérias Áreas de lazer
primas), circulação e consumo de
Produção, circulação e consumo.

diferentes produtos.
-Os
diversos
tipos
de
atividades
Identificar alimentos, minerais e outros
econômicas.
produtos cultivados e extraídos da 

CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE

Conhecimento
e
identificação
das
contribuições
indígenas
e
seus
descendentes,
africanas
e
afrodescendentes no processo de formação
do país

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS
Leitura e interpretação de texto;
Análise de imagens;
Proporcionar roda de conversa;
Elaboração de texto coletivo;
Identificar diferentes locais de convivência,
respeitando as diferenças de idade;
Confecção de folders ou cartaz de divulgação
dos eventos da comunidade;
Pesquisar as diferentes profissões existentes;
profissão dos alunos e das pessoas da família;
Entrevistar trabalhadores de diferentes áreas;
Cartaz das as profissões;
Gráfico com as profissões dos alunos;
Leitura de reportagens sobre Meio Ambiente;
Criação de panfletos de conscientização;
Análise de imagens de diferentes cidades em
diferentes épocas;
Observação de obras de arte que retratem
cidades;
Análise de imagens de Ponta Grossa em
diferentes épocas
Produção de texto coletivo;
Leitura e interpretação de texto / pesquisas dos
temas trabalhados;
Apresentação do globo terrestre identificando o
nosso continente e pais;
Confeccionar gráfico com informações
relevantes sobre a população em diferentes
aspectos;
Pesquisas para o conhecimento do tema
abordado e posterior discussão do mesmo.
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-Atividades econômicas no município de natureza, comparando as atividades de
Ponta Grossa.
trabalho em diferentes lugares.
Matéria-prima e indústria:

Identificar as características das
-Setores da economia: agricultura, pecuária, paisagens naturais e antrópicas
(relevo, cobertura vegetal, rios etc.) no
extrativismo;
ambiente em que vive, bem como a
-Principais produtos cultivados;
ação humana na conservação ou
-Extrativismo mineral e animal em Ponta degradação dessas áreas.
Grossa;
Relacionar a produção de lixo
Relação entre os elementos da natureza doméstico ou da escola aos problemas
(tempo atmosférico, clima vegetação, causados pelo consumo excessivo e
construir propostas para o consumo
devastação florestal)
consciente, considerando a ampliação
Reciclagem e reutilização de resíduos;
de hábitos de redução, reuso e
de
materiais
Governo municipal, participação feminina na reciclagem/descarte
consumidos
em
casa,
na
escola
e/ou
política, impostos e taxas, cidadania, direito
no entorno
dos idosos.
Distinguir
unidades
políticoadministrativas
oficiais
nacionais
(Distrito, Município, Unidade da
Federação e grande região), suas
fronteiras e sua hierarquia, localizando
seus lugares de vivência.
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6.8 CONHECIMENTOS NATURAIS - 2° trimestre
OBJETOS DE
CONHECIMENTO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE


Despertar nos alunos o consumo consciente,
orientando sobre as atitudes dos 5 Rs
(Repensar, Reduzir, Recusar, Reutilizar e 
Reciclar).
Desenvolver ações que contribuam com a
conservação do ambiente, percebendo a 
Noções de sustentabilidade: importância da separação dos resíduos
sólidos, da coleta seletiva e da redução da
uso e consumo dos materiais
geração dos resíduos.

Reciclagem e logística reversa Identificar tecnologias que contribuam para
minimizar os problemas ambientais (por
Sol como fonte de luz e calor e exemplo: filtros nas chaminés de fábricas,
catalisadores
nos
escapamentos
de 
sua importância para a
automóveis, reciclagem do vidro, metal e
manutenção da vida
plástico, entre outros).

Malefícios e benefícios do Sol A logística reversa dos materiais, pilhas,
lâmpadas, baterias de celulares.
Perceber a importância do Sol para os seres
vivos, bem como destacar os malefícios e
benefícios causados pelo Sol.
Reconhecer o Sol como fonte natural de luz, 
relacionando sua importância para os seres
vivos.

Construir objetos com material alternativo. Explorar que
eles iriam para o lixo e que muitos objetos/ brinquedos
podem ser construídos reutilizando materiais.
Antes de iniciar com a reportagem, o professor pode
trazer um rádio ou relógio que funciona com pilhas. E
aproveitar para conversar com os alunos sobre a
destinação desse material.
Usar a reportagem: “No lixo comum, não! Da revista
online: Ciência Hoje para crianças Disponível no site:
http://chc.org.br/no-lixo-comum-nao/.
Realizar uma sondagem com os alunos verificando
quantos alunos fazem a separação de resíduos em sua
casa. Explorar os dados levantados conscientizando-os
em prol de ações que visem à conservação do ambiente.
Pode-se fazer uma linha do tempo da evolução das
fraldas6 para se trabalhar a questão da reciclagem,
poluição ambiental.
Por meio de vídeos que apresentem situações ora
(fumaça de carros, de chaminés entre outras) que
contribuam para aumentar a poluição do ambiente, ora,
vídeos que demonstrem ações que vieram a solucionar a
diminuição desses problemas diagnosticados. Fazer um
paralelo das duas situações.
Sugere-se uma visita a uma cooperativa de reciclagem ou
relatos de pessoas que trabalhem nestes espaços
(alunos inclusive). Caso não seja possível o vídeo: Um dia
na
vida
da
cooperativa
de
catadores.
https://www.youtube.com/watch?v=aIEfwi9KcAU

6

Na Antiguidade, as pessoas usavam folhas e peles de animais para proteger os bebês. Muito tempo depois vieram as fraldas de pano, que eram presas à cintura dos bebês por alfinetes. Entretanto,
o uso contínuo da fralda de pano podia provocar assaduras na pele do bebê. Só no início do século XX, depois de estudos reconheceram que as doenças de pele podiam ser causadas por fungos
e bactérias, e que as fraldas começaram a ser lavadas com água fervida. Já na década de 1940, para evitar que a roupa da criança ficasse molhada caso ele fizesse xixi, uma calça plástica era
revestida por cima da fralda de pano. Esse foi o primeiro passo para a criação da fralda descartável. Na década seguinte as fraldas descartáveis surgiram para deixar a vida de pais e mães muito
mais prática. Mas era só o início de um problema ambiental que apareceria anos depois.
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Fazer um diagnóstico das concepções prévias dos alunos
em relação ao destino que dão as pilhas, lâmpadas,
baterias de celulares em seus lares. Utilizar vídeos que
apresentem a logística reversa de algum produto.
Disponível
o
vídeo:
Globo
Ecologia.
https://www.youtube.com/watch?v=lZg6rjcAGmI
Sugere-se iniciar com os seguintes questionamentos:
Vocês conhecem algum malefício causado pelo sol?
Qual? Para evitar o câncer de pele o que pode ser feito?
(Uso de protetor solar, roupas especiais que protegem a
pele dos raios ultravioletas, guarda-sóis fabricados com
material apropriado inibindo os raios emitidos pelo sol).
Estes produtos todos são oriundos do desenvolvimento
científico e tecnológico7.

7

Mas será que o desenvolvimento científico e tecnológico é sempre bom? É para todos? E os resíduos, os lixos oriundos de tais tecnologias? Os guarda-sóis velhos, estragados, o que é feito com
eles? Para onde vão? O pote de plástico do protetor solar, o que fazer com eles? Onde descartar? E se cair protetor solar na água, o que acontece? O que podemos fazer para diminuir os problemas
oriundos do desenvolvimento científico e tecnológico? Essas roupas especiais são acessíveis a todas as pessoas? (Abordar sobre o interesse econômico por trás do desenvolvimento científico
tecnológico). Vocês usam protetor solar? Por quê? Será que todas as pessoas usam protetor Solar diariamente? Por quê? Ele é acessível para todos? (Interesse Econômico)
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6.9 MATEMÁTICA - 3° trimestre
OBJETOS DE CONHECIMENTO

HABILIDADES

Cálculo e Problemas envolvendo os
diferentes significados das operações


ALIMENTAÇÃO E SAÚDE







Resolver e elaborar problemas
com
números
naturais
envolvendo adição e subtração,
Adição e Subtração de números naturais utilizando estratégias diversas,
de 5 ordens, com reagrupamentos às como cálculo, cálculo mental e
algoritmos,
além
de
fazer
ordens superiores.
Multiplicação de números naturais de 5 estimativas do resultado.
algarismos por outro de 2 algarismos
sem/com reagrupamentos às ordens Utilizar as relações entre adição e
subtração, bem como entre
superiores.
multiplicação e divisão, para
Divisão exata e não exata de números
ampliar as estratégias de cálculo.
naturais de até 5 algarismos com um
algarismo no divisor e com quociente
Efetuar cálculos das operações
inteiro, sem/com reagrupamentos no
de
adição,
subtração,
dividendo.
multiplicação
e
divisão
de
Divisão exata de números naturais de
números
naturais
por
meio
de
até 3 ordens, por dois algarismos no
algoritmos padronizados.
divisor.

Utilizar as propriedades das
operações para desenvolver
Números racionais
 Comparação e ordenação de frações e estratégias de cálculo.
uso de reta numérica fracionária.
 Números
racionais:
representação Mostrar, por decomposição e
decimal para escrever valores do sistema composição, que todo número
natural pode ser escrito por meio
monetário brasileiro.
de adições e multiplicações por
potências
de
dez,
para
compreender o sistema de
numeração decimal e desenvolver
estratégias de cálculo.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS
 Divisão exata e não exata (números até 5 ordens) com
um algarismo no divisor e com quociente inteiro, com
e sem reagrupamentos no dividendo.
 Multiplicação e divisão como operações inversas (prova
real).
 Utilizar materiais manipulativos para o ensino de
frações, como régua de fração, disco fracionários,
conjunto de tampinhas etc.
 Propor situações de cálculo que necessite a utilização
das propriedades das operações, para a ampliação o
repertório de estratégias.
 Promover atividades que contemplem a ordenação e a
comparação de frações com mesmo denominador e com
denominadores diferentes, inclusive com uso da reta
numérica.
 Propor atividades com frações menores e maiores do
que o inteiro (próprias e impróprias) com ênfase nas
frações unitárias (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 e 1/10)
para composição das demais frações próprias e
impróprias (com dois pedaços de 2/3, temos 4/3 – ideia da
fração maior que o inteiro).
 Propor problemas de contagem com o uso de
combinações, arranjos e permutações (princípio
multiplicativo) para o desenvolvimento do pensamento
matemático, utilizando-se de materiais manipuláveis
bonecos de papel para combinações de roupas, jogos com
tabelas de dupla entrada, jogos de tabuleiro para
realização de combinações simples etc.
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Raciocínio Lógico-matemático
Reconhecer as frações unitárias
mais usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5,
1/10 e 1/100) como unidades de
medida menores do que uma
unidade,
utilizando
a
reta
numérica como recurso.

 Trabalhar com o cálculo das quatro operações em
situações contextualizadas e lúdicas, assim como jogos.

Simetria de rotação e translação
Resolver problemas, enigmas e
desafios
matemáticos
que
envolvam o raciocínio lógico,
utilizando estratégias pessoais e
analisando as dos colegas para
construir um repertório para si.
Medidas
 Medidas de temperatura em grau
Celsius: leitura, reconhecimento e
análise de situações de aquecimento
global.
 Medidas de temperatura em grau
Celsius: construção de gráficos para
indicar a variação da temperatura
(mínima e máxima) medida em um dado
dia ou em uma semana.

Reconhecer simetria de reflexão,
de rotação e de translação em
figuras e em pares de figuras
geométricas planas e utilizá-la na
construção
de
figuras
congruentes, com o uso de
malhas
quadriculadas
e
de softwares de geometria.

 Promover o raciocínio lógico-matemático em desafios e
enigmas matemáticos.

 Propor trabalho com uso de mosaicos geométricos e
ladrilhamentos de superfícies para percepção de
diferentes simetrias.
 Resolver situações problematizadas no qual se
necessite compor simetrias ou pensar em congruência,
para que se encontre uma resposta.
 Trabalhar simetrias com uso de dobraduras, pinturas,
recortes e colagens, em malhas quadriculadas, por
reflexão em espelhos e sobreposição de peças
congruentes, etc.

Reconhecer temperatura como  Propor situações de medição da temperatura em
grandeza e o grau Celsius como
determinado período de tempo, para compor estudo da
unidade de medida a ela
variação da temperatura e a construção de gráficos e
associada
e
utilizá-lo
em
tabelas.
comparações de temperaturas em  Reconhecer, em situações de uso, o grau Célsius como
diferentes regiões do Brasil ou no
unidade de medida de temperatura, incluindo pesquisa
exterior ou, ainda, em discussões
sobre a história dessa unidade.
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que
envolvam
problemas  Utilizar instrumentos, como o termômetro, para leitura e
relacionados ao aquecimento
registro de temperaturas em diversas situações.
global.
 Propor estudo de situações sobre o aquecimento
Registrar
as
temperaturas
global, incluindo análise das variações de temperatura
máxima e mínima diárias, em
durante a passagem de tempo, na história da
locais do seu cotidiano, e elaborar
humanidade
gráficos de colunas com as
variações diárias da temperatura,
utilizando, inclusive, planilhas
eletrônicas.
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6.10 LÍNGUA PORTUGUESA - 3° trimestre
OBJETOS DE
CONHECIMENTO

ALIMENTAÇÃO E SAÚDE

Oralidade

HABILIDADES
Opinar e defender ponto de vista sobre tema 
polêmico relacionado a situações vivenciadas na
escola e/ou na comunidade.

Identificar as características presentes nas
diferentes variedades linguísticas. Respeitar as

variantes linguísticas
Localizar informações explícitas em textos.
Realizar inferências de informações implícitas 
em textos. Identificar a ideia central do texto,
demonstrando compreensão global.


Distinguir um fato da opinião relativa a este fato, 
em textos.

Reconhecer os diferentes gêneros textuais e
Leitura / Escuta
suas finalidades

Ler textos silenciosamente e em voz alta, com
nível de textualidade adequado, melhorando
progressivamente a fluência.
Identificar a função na leitura e usar,
adequadamente, na escrita ponto final, de 
interrogação, de exclamação, dois pontos e
Analise Linguística
travessão em diálogos (discurso direto), vírgula
/ Semiótica
em enumerações e em separação de vocativo e 
de aposto.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS
Planejar situações de interação oral em sala de aula, como:
conversa dirigida; expressão de ideias; relatos de fatos vividos;
exposição oral sobre conteúdos diversos.
Oportunizar momentos de escuta atenta para desenvolver
atitudes adequadas às situações de interlocução, respeitando
os turnos de fala.
Planejar situações didáticas nas quais os alunos possam ouvir
textos falados em diferentes variedades linguísticas,
aprendendo a respeitar a linguagem utilizada por diferentes
grupos.
Oportunizar aos alunos a correção ortográfica das palavras, nas
produções textuais.
Promover a discussão entre os alunos sobre a forma correta de
grafar uma palavra, justificando suas ideias.
Realizar atividades de fixação da ortografia de palavras com
dígrafos (ch, lh, qu, gu)
Elaborar, em cooperação com os alunos, painel de regras
ortográficas para palavras com relações regulares contextuais
entre grafemas e fonemas.
Propiciar o uso do dicionário, pelos alunos, como recurso para
a escrita correta das palavras e para esclarecer significados.
Reforçar o uso dos diferentes sinais gráficos e suas funções
dentro do texto (pontos: final, de interrogação, de exclamação,
vírgula, dois pontos e travessão).
Propor aos alunos, em atividades de leitura e escrita, que
identifiquem semelhanças de sentidos entre palavras,
substituindo-as por sinônimos.
Transformar, coletivamente, discurso direto em indireto e viceversa.
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Observar e reproduzir, em textos de diferentes 
gêneros, a formatação própria destes textos.

Diferenciar discurso indireto e discurso direto.
Identificar a concordância verbal e nominal em 
textos e empregar na produção textual.

Utilizar, ao produzir um texto, recursos de coesão
e articuladores de relações de sentido,
adequadamente, atribuindo coerência ao texto.
Identificar a função na leitura e usar,
adequadamente, na escrita ponto final, de
interrogação, de exclamação, dois pontos e 
travessão em diálogos (discurso direto), vírgula
em enumerações e em separação de vocativo e
de aposto.

Produção de texto

Observar e reproduzir, em textos de diferentes
gêneros, a formatação própria destes textos.
Diferenciar discurso indireto e discurso direto.
Identificar a concordância verbal e nominal em
textos e empregar na produção textual.

Trabalhar a concordância entre substantivo ou pronome pessoal
e verbo (concordância verbal), em diferentes atividades.
Trabalhar a concordância entre artigo, substantivo e adjetivo
(concordância nominal), em diferentes atividades.
Conduzir a análise de textos, observando o uso de elementos
coesivos e a coerência textual.
Propor atividades em que os alunos são convidados a analisar
textos bem escritos, de autores consagrados, com a orientação
do professor, destacando aspectos interessantes no que se
refere à escolha de palavras, recursos de substituição, de
concordância e de pontuação, reconhecendo as qualidades
estéticas do texto.
Sinalizar, na produção compartilhada de texto, expressões que
marquem a passagem do tempo (antes, depois, ontem, hoje,
amanhã, antigamente...), levando o aluno a perceber a função
dessas no texto. Planejar reescrita de textos narrativos, com
vistas a garantia das condições de escrita. Para tanto, faz-se
necessária uma leitura comentada do texto, observando as
características do gênero textual, a sequência dos fatos e os
recursos de escrita utilizados pelo/a autor/a.

Utilizar, ao produzir um texto, recursos de coesão
e articuladores de relações de sentido,
adequadamente, atribuindo coerência ao texto.
Gêneros textuais:
Biografias, relatórios, histórias em quadrinhos e outros que achar pertinentes.
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ALIMENTAÇÃO E SAÚDE

6.11 CONHECIMENTOS SOCIAIS - 3° trimestre
OBJETOS DE CONHECIMENTO

HABILIDADES

O mundo da tecnologia: a integração de
pessoas e as exclusões sociais e culturais
 Da cultura oral à era digital
-Invenção da escrita
-O rádio, a TV o cinema
-Comunicação impressa
-Internet
 Função dos meios de comunicação no
mundo contemporâneo

Identificar as transformações
ocorridas
nos
meios
de
comunicação
(cultura
oral,
imprensa,
rádio,
televisão,
cinema, internet e demais
tecnologias digitais de informação
e comunicação) e discutir seus
significados para os diferentes
grupos ou estratos sociais.

- Os processos migratórios para a formação
do Brasil:
 Os grupos indígenas: território indígena,
violência contra o indígena, cultura
indígena;
 A presença portuguesa;
 A diáspora forçada dos africanos: a
escravidão e a mão de obra africana,
cultura africana;
 Abolição e imigração.
*Da Europa para a América: políticas de
imigração do final do século XIX e início do
século XX no Brasil

- Analisar diferentes fluxos
populacionais
e
suas
contribuições para a formação da
sociedade brasileira.
- Analisar, na sociedade em que
vive, a existência ou não de
mudanças associadas à migração
(interna e internacional).

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS


















Levantar os meios de comunicação mais usados pelos
alunos
Debater: o papel das tecnologias na vida das pessoas
Debater: critérios para utilização das redes sociais
Elaborar uma linha do tempo com a evolução dos
meios de comunicação
Levantar através de pesquisa os meios de
comunicação em Ponta Grossa no século passado e
nos dias atuais.

Realizar exposição cultural
Proporcionar oficina de confecção de máscaras
africanas
Leitura de lendas indígenas
Contos africanos
Leitura de imagens
Entrevista
com
descendentes
de
imigrantes/migrantes/refugiados
Filmes
Poema Navio Negreiro
Destacar os motivos da Abolição no Brasil. Lembrar
que a palavra Abolição grafada com letra inicial
maiúscula refere-se à extinção legal da escravidão no
Brasil.
Ressaltar que a resistência negra acontecia de
diferentes maneiras e que esteve presente ao longo de
mais de três séculos de escravidão.
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Os usos dos recursos naturais: solo e
água no campo e na cidade
- A vida no campo e na cidade
- Uso do solo na zona urbana e zona rural


Identificar as características das
paisagens naturais e antrópicas 
- Uso racional da água
(relevo, cobertura vegetal, rios
- Proteção do meio ambiente
etc.) no ambiente em que vive,
bem como a ação humana na
- Aspectos Físicos: relevo de Ponta Grossa conservação ou degradação 
(falhamento), hidrografia (principais rios), dessas áreas.
meio ambiente.




Clima e vegetação de Ponta Grossa.

Relação campo e cidade
- Interação campo – cidade


Reconhecer especificidades e 
analisar a interdependência do
campo e da cidade, considerando 
fluxos
econômicos,
de
informações, de ideias e de
pessoas.

Site do Museu da Imigração para pesquisar os
sobrenomes
e
origem
de
cada
um.
www.origemdosobrenome.com.
Leitura de textos históricos e imagens que retratam a
imigração de europeus e de outros continentes para o
Brasil e suas principais contribuições.
Estimular os alunos a caracterizaram o modo de vida
dos imigrantes no sul do Brasil.
Compreender as imigrações atuais como buscas de
novas oportunidades devido aos conflitos políticos,
étnicos-religiosos existentes nos países de origem.
Observação, analise e interpretação de imagens e
mapas.
Leitura e interpretação de texto.
Confecção de mapas.
Confecção de maquete destacando o clima e o relevo
de Ponta Grossa.
Análise de gráficos.
Confeccionar gráfico com informações relevantes
sobre a população em diferentes aspectos.
Pesquisas para o conhecimento do tema abordado e
posterior e posterior discussão do mesmo.

Reconhecer a importância do solo
e da água para a vida,
identificando seus diferentes usos
(plantação
e
extração
de
materiais,
entre
outras
possibilidades) e os impactos
desses usos no cotidiano da
cidade e do campo.
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6.12 CONHECIMENTOS NATURAIS - 3° trimestre
OBJETOS DE
CONHECIMENTO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

ALIMENTAÇÃO E SAÚDE

Água: a água no planeta e sua Perceber a importância da água no
importância
planeta, bem como atitudes que
podem ser feitas para o uso
consciente desse recurso. (Uso e
economia).

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS
Explorar a importância da água como recurso indispensável.
Levar um copo com gelo e deixar em temperatura ambiente, para
observarem o que acontecerá com o gelo. Por meio dessa,
comentar as mudanças que ocorrem na água quando é fervida e
ou congelada.

Apontar a presença de água na
composição dos seres vivos e nos Sugere-se trazer uma reportagem sobre a falta de água na cidade,
diferentes ambientes, a fim de no bairro para que seja discutida com os alunos enfocando a
compreender sua importância para a importância desse recurso na vida das pessoas.
manutenção da vida.
Pode-se agendar uma visita a Estação de tratamento da cidade,
para que possam visualizar as etapas que fazem parte do
processo de tratamento e ou passar um vídeo explicativo.
Em relação às doenças transmitidas pela água um bom exemplo
Perceber a importância da água no é trabalhar com a dengue transmitida pelo Aedes aegypti.
planeta, bem como atitudes que Sugere-se a exibição de reportagens que abordem formas
Água (tipos de água: poluída, podem ser feitas para o uso sustentáveis de utilização da água.
contaminada e potável)
consciente desse recurso. (Uso e
economia).
Estados físicos da água
Vídeo: Prevenção de Acidentes Domésticos com crianças pode
Compreender que a água pode ser ser
trabalhado.
Disponível
em:
encontrada em três estados físicos https://www.youtube.com/watch?v=V4f8g8uSg0E
(sólido, líquido, gasoso e ou de vapor)
e que esses estados podem mudar de
acordo com as condições a que a
água é submetida.
Tratamento, poluição da água e
doenças transmitidas pela água.
Sugere-se a exibição do documentário: “A incrível máquina
Prevenção
de
acidentes
humana”, (48 min) que oferece uma visão completa e detalhada,
domésticos
em alta definição, do funcionamento articulado e harmônico do

Cadernos Pedagógicos – EJA – Alimentação e Saúde – Conhecimentos Sociais 3° Trimestre

40

Entender que o bem-estar pressupõe
cuidados e atenção, identificando
atitudes de segurança para prevenir
acidentes em ambientes domésticos,
escolares e outros.

corpo humano ao longo de um dia, possibilitando a verificação da
integração existente entre os sistemas.

Proporciona a visão interna de alguns órgãos e estruturas que o
constituem (cérebro, veias e artérias, ossos, músculos, coração,
pulmão, intestino etc.). Sugere-se a exibição do vídeo: Viagem
Integração dos sistemas do
Fantástica do Corpo Humano, o incrível processo do Nascimento
corpo.
Conhecer o corpo como um sistema até
á
morte.
Disponível
em:
Digestório,
Respiratório
e integrado identificando as relações https://www.youtube.com/watch?v=SBYujRVVuS0
circulatório
(estrutura
e entre o digestório, respiratório,
funcionamento.
urinário, circulatório, reprodutor e
excreção e cardiovascular

Necessidades
nutricionais, Reconhecer os alimentos que fazem
hábitos alimentares, vitaminas.
parte de uma alimentação saudável,
para a manutenção da vida.
Alimentação e energia
Conhecer os nutrientes presentes nos
Alimentos transgênicos
alimentos, bem como os alimentos
das diferentes regiões do Brasil.
Entender que algumas doenças
(diabetes, obesidade e outras) podem
ser evitadas ou amenizadas com
hábitos de alimentação saudável e/ou
na vida cotidiana.

Para simular o que acontece com os alimentos durante a
mastigação sugere-se fazer o experimento com dois copos com
água. Adicionar ao mesmo tempo, comprimidos efervescentes.
Em um copo, o comprimido estava triturado, e em outro, foi
colocado o comprimido inteiro. Questionar os alunos: Qual
comprimido você acha que se dissolveu por completo mais
rapidamente, o triturado ou o inteiro? Por quê?
Explicar que os pedaços menores do comprimido triturado têm
mais contato com água, aumentando a velocidade em que eles se
dissolvem.

Os alunos podem relacionar o comprimido triturado ao alimento
bem mastigado. A mastigação quebra os alimentos em pedaços
menores aumentando o contato entre esses pedaços e as
Conhecer os Transgênicos presentes substâncias digestivas, facilitando a digestão.
na Agricultura, alimentação, saúde e
demais áreas.
Sugere-se o vídeo: Educação Nutricional. Alimentação. SP.
Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=jfMCu4m1FQQ e Vitaminas,
tipos funções e fontes importância da vitamina para a saúde.
Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=FAU40eDcEu4
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Para a temática alimentação e energia sugere-se a exibição do
vídeo: 10 alimentos que dão energia e evitam o cansaço.
Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=gyhExQxc14I
Sugere-se a reportagem: Distúrbios Alimentares com Dr. Drauzio
Varella. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=7NDtuU0MZN4
Sugere-se a exibição do vídeo: Como a obesidade aparece.
Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=BLNJycA9o6Y
No site: Ciência Hoje para Crianças possui uma matéria/
Lancheira Saudável. Disponível em: http://chc.org.br/lancheirasaudavel/ que pode ser trabalhada com os alunos.
Sugere-se o vídeo: Transgênicos. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=-Uq72xF4Vls

.
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6.13 MATEMÁTICA - 4° trimestre
OBJETOS DE
CONHECIMENTO

TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

Números racionais
 Cálculo de porcentagens
representação fracionária.

e

Cálculo e Problemas envolvendo os
diferentes
significados
das
operações
 Problemas de contagem: princípio
multiplicativo
(princípio
fundamental da contagem).
 Adição e subtração de números
naturais (até a ordem trabalhada)
 Adição e subtração de números
racionais
cuja
representação
decimal é finita.
 Multiplicação
de
números
racionais, cuja representação
decimal é finita, por números
naturais.
 Divisão exata de números
naturais cujo quociente é decimal
finito com até duas casas após a
vírgula.

HABILIDADES

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

Mostrar, por decomposição e composição, que
todo número natural pode ser escrito por meio de
adições e multiplicações por potências de dez,
para compreender o sistema de numeração
decimal e desenvolver estratégias de cálculo.

 Usar as fichas escalonadas, o material dourado, o ábaco aberto e
qualquer outro recurso manipulativo para compor e decompor números
naturais até a 6ª ordem e relacioná-los com a sua escrita
 Usar as fichas escalonadas dos decimais, o material dourado, o
ábaco aberto e qualquer outro recurso manipulativo para compor e
decompor números racionais na forma decimal.
 Trabalhar com a reta numérica com intervalos finitos, consecutivos
ou não-consecutivos, que permitam a localização dos números
naturais (até a ordem trabalhada), bem como determinar vizinhanças,
realizar aproximações e possíveis arredondamentos
 Promover atividades que contemplem a comparação de frações
decimais e números decimais em diferentes contextos, inclusive com
uso da reta numérica.
 Trabalhar com materiais manipuláveis para o estudo e o
aprofundamento dos racionais em forma de frações, como os discos
de frações e as réguas fracionárias
 Promover o cálculo multiplicativo entre números fracionários,
trabalhando com a ideia de fração como um operador (1⁄3 de 45, ½
de ¼), com uso de recursos manipuláveis e registro em forma de
algoritmos convencionais ou não convencionais.
 Promover o cálculo de porcentagem em situações contextualizadas e
problematizadas.
 Promover o estudo das tabuadas na tábua operatória, por meio de
jogos e desafios, e em atividades que exijam compreensão e
memorização.
 Desenvolver estratégias de cálculo mental em diversas atividades.
 Utilizar o painel de soluções semanalmente para a comunicação do
raciocínio matemático, a ampliação das estratégias de cálculo e o
desenvolvimento do pensamento matemático e da argumentação.
 Sempre que possível problematize toda e qualquer situações para
que se desenvolva o pensamento matemático e se produza
argumentações a fim de justificá-lo.

Identificar e representar frações (menores e
maiores que a unidade), associando-as ao
resultado de uma divisão ou à ideia de parte de um
todo, utilizando a reta numérica como recurso.
Comparar e ordenar números racionais positivos
(representações
fracionária
e
decimal),
relacionando-os a pontos na reta numérica.
Identificar frações equivalentes.
Associar as representações 10%, 20%, 25%, 50%,
75% e 100% respectivamente à décima parte,
quinta parte, quarta parte, metade, três quartos e
um inteiro, para calcular porcentagens, utilizando
estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora,
em contextos de educação financeira, entre
outros.
Resolver e elaborar problemas simples de
contagem envolvendo o princípio multiplicativo,
como
a
determinação
do
número
de
agrupamentos possíveis ao se combinar cada
elemento de uma coleção com todos os elementos
de outra coleção, por meio de diagramas de árvore
ou por tabelas.
Utilizar as propriedades das operações para
desenvolver estratégias de cálculo tanto de
números naturais, quanto de números racionais.

 Trabalhar com a divisão proporcional em situações que envolvem
razão. Ex.: Partilha de uma quantidade em duas partes desiguais, de
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Problemas envolvendo a partição de
um
todo
em
duas
partes
proporcionais,
com
uso
de
porcentagens.

Educação Financeira
 Problemas utilizando o sistema
monetário brasileiro;
 Consumo
consciente
e
responsável.

Resolver problemas envolvendo a partilha de uma
quantidade em duas partes desiguais, tais como
dividir uma quantidade em duas partes, de modo
que uma seja o dobro da outra, com compreensão
da ideia de razão entre as partes e delas com o
todo.

Resolver e elaborar problemas que envolvam
situações de compra e venda e formas de
pagamento, utilizando termos como troco e
desconto (usando porcentagem), enfatizando o
consumo ético, consciente e responsável.

modo que uma seja o dobro da outra, com compreensão da ideia de
razão entre partes e delas com o todo.
 Estimular os estudantes a fazer observações sistemáticas de aspectos
quantitativos de modo a investigar, organizar e representar informações
favorecendo o raciocínio lógico e o espírito investigativo.
 Proponha atividades de exploração à leitura e compreensão de dados
(que possibilitam a ideia de razão entre as partes com o todo), pois elas
desenvolvem a percepção de transformar a linguagem dissertativa em
linguagem matemática simbólica. Ex.: Em cada 100 crianças, 60%
gostam de frutas, 30% não gostam e 10% não come com frequência.
Num total de 200 crianças, quantas gostam de frutas, quantas não
gostam e quantas não comeriam com frequência, seguindo a mesma
razão?

 Propor uso de panfletos e propagandas de produtos nos quais sejam
possíveis identificar o preço das mercadorias, para análise e cálculo
de compra e venda.
 Propor pesquisa de preços em situações cotidianas e as análises de
uso consciente do dinheiro.
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6.14 LÍNGUA PORTUGUESA - 4° trimestre
OBJETOS DE
CONHECIMENTO

TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

Oralidade

HABILIDADES

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

Relatar experiências vividas com clareza na exposição dos
fatos.

Identificar gêneros do discurso oral, utilizados em diferentes
situações e contextos comunicativos

Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e
o interlocutor de um texto.
Localizar informações explícitas em textos.
Realizar inferências de informações implícitas em textos.
Identificar a ideia central do texto, demonstrando
compreensão global.




Distinguir um fato da opinião relativa a este fato, em textos.

Leitura e Escuta

Reconhecer relação de causa e consequência em textos.
Reconhecer os diferentes gêneros textuais e suas 
finalidades.

Identificar o efeito de ironia ou humor em textos variados.
Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na 
comparação de textos que tratam do mesmo tema, em
função das condições em que ele foi produzido e daquelas 
em que será recebido.

Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que
constroem a narrativa
Reconhecer a função de gráficos, diagramas e tabelas em 
textos, como forma de apresentação de dados e
informações.

Reconhecer a função de gráficos, diagramas e tabelas em
textos, como forma de apresentação de dados e

informações.
Ler textos silenciosamente e em voz alta, com nível de 
textualidade adequado, melhorando progressivamente a
fluência.

Planejar situações de interação oral em sala de aula, como:
conversa dirigida; expressão de ideias; relatos de fatos vividos;
exposição oral sobre conteúdos diversos
Planejar situações didáticas nas quais os alunos possam ouvir
textos falados em diferentes variedades linguísticas,
aprendendo a respeitar a linguagem utilizada por diferentes
grupos.
Oportunizar a análise das condições de produção e recepção
dos textos lidos, tendo em vista a compreensão da função
social da escrita em diferentes contextos.
Variar as possibilidades de leitura, organizando atividades em
que o aluno leia sozinho, leia com outro e com o professor em
diferentes ambientes
Realizar atividades para que os alunos consultem fontes em
diferentes suportes para aprender a buscar informações.
Oportunizar aos alunos a correção ortográfica das palavras,
nas produções textuais.
Promover a discussão entre os alunos sobre a forma correta de
grafar uma palavra, justificando suas ideias
Propiciar o uso do dicionário, pelos alunos, como recurso para
a escrita correta das palavras e para esclarecer significados.
Propor aos alunos, em atividades de leitura e escrita, que
identifiquem semelhanças de sentidos entre palavras,
substituindo-as por sinônimos.
Favorecer o entendimento que uma mesma palavra pode ter
diferentes significados de acordo com o contexto de uso.
Trabalhar a concordância entre substantivo ou pronome
pessoal e verbo (concordância verbal), em diferentes
atividades.
Trabalhar a concordância entre artigo, substantivo e adjetivo
(concordância nominal), em diferentes atividades.
Conduzir a análise de textos, observando o uso de elementos
coesivos e a coerência textual.
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Localizar palavras no dicionário, utilizando-o como um 
recurso de escrita. Usar corretamente porquê/ por quê /
porque/ por que.

Memorizar a grafia correta das palavras de uso frequente.
Observar escritas convencionais, comparando-as às suas
produções escritas, percebendo semelhanças e diferenças.

Promover atividades de reescrita em duplas, orientando os
papéis de cada um: quem dita, quem escreve e quem revisa,
alternadamente.
Orientar a revisão de textos, levando os alunos à observação
crítica e análise da presença de elementos necessários a um
bom texto como: coerência, coesão, pontuação, repetições...

Reconhecer os pronomes possessivos e demonstrativos e
suas funções no texto.

Analise Linguística Identificar a função na leitura e usar, adequadamente, na
/ Semiótica
escrita ponto final, de interrogação, de exclamação, dois
pontos e travessão em diálogos (discurso direto), vírgula em
enumerações e em separação de vocativo e de aposto.
Diferenciar na leitura de textos, vírgula, ponto e vírgula, doispontos e reconhecer o efeito de sentido que decorre do uso
de reticências, aspas, parênteses.
Identificar, em textos, o uso de conjunções e a relação que
estabelecem entre as partes do texto: adição, oposição,
tempo, causa, condição, finalidade.
Utilizar, ao produzir um texto, recursos de coesão e
articuladores de relações de sentido, adequadamente,
atribuindo coerência ao texto.

Produção de texto

Reescrever textos narrativos literários, lidos pelo professor,
observando a forma e composição (personagens, enredo,
tempo e espaço).

Gêneros textuais:
Cartazes, crônicas, charges e outros que julgar pertinentes.
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6.15 CONHECIMENTOS SOCIAIS - 4° trimestre

TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

OBJETOS DE CONHECIMENTO
As formas de organização social e
política: a noção de Estado
-Povos antigos: os mesopotâmicos e os
egípcios
-Sociedades indígenas no Brasil no
passado e atualmente

HABILIDADES

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

Identificar os mecanismos de 
organização do poder político com
vistas à compreensão da ideia de 
Estado e/ou de outras formas de
ordenação social.




O papel das religiões e da cultura para a
formação dos povos antigos
*Tradições religiosas e culturais na
atualidade
*Tolerância religiosa
*Espaços culturais locais
* As maiores religiões do mundo:
-Cristianismo
-Islamismo
-Hinduísmo
-Budismo
-Espiritismo
-Judaísmo
* Religiões de matrizes Africanas:
-Candomblé e Umbanda
* As crenças indígenas.

Analisar o papel das culturas e
das religiões na composição
identitária dos povos antigos.
* Analisar o papel das religiões na
organização das sociedades
humanas ao longo do tempo.
*Comparar religiões monoteístas
e politeístas
* Refletir sobre a importância da
tolerância religiosa e do respeito a
diversidade cultural.
* Identificar elementos centrais
para a formação das tradições
culturais e religiosas no Brasil

Formação da Cidadania
- Associar a noção de cidadania
*Direitos e deveres (do aluno, do
com os princípios de respeito à
cidadão)

Identificar os mecanismos de organização do poder político
com vistas à compreensão da ideia de Estado.
Analisar o papel das culturas e das religiões na composição
identitária dos povos antigos.
Trabalhar com mapas
Analisar fontes imagéticas dos povos antigos
mesopotâmicos, egípcios e indígenas brasileiros.
Pesquisar Lenda sobre a fertilidade do rio Nilo

Realizar trabalhos em grupo:
 Leituras
 Pesquisas
 Pesquisas sobre festas
 Festa Junina
 Festa de Iemanjá
 Círio de Nazaré
 Carnaval
 Natal
 Páscoa
 Congada
 Folia de Reis
 Ramadã
 Pesquisas sobre mitos indígenas (criação do dia e da
noite), mitos da criação do mundo povos mesopotâmicos.
Mitos africanos
 Confecção de cartazes com as principais características
das religiões e apresentação do trabalho
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*Direitos humanos
diversidade, à pluralidade e aos
*Diversidade cultural, étnica, religiosa
direitos humanos.
*Respeito
às
diferenças
sociais, *Associar o conceito de cidadania
culturais, étnicas, religiosas e históricas à conquista de direitos dos povos
e
das
sociedades,
compreendendo-o
como
conquista histórica.



Ocupação do território paranaense,
europeus no Paraná:
-Litoral (ouro): Paranaguá, Antonina e
Morretes.



* 1º Planalto: Fundação de Curitiba,
_ Emancipação política do Paraná
Ocupação do território paranaense,
europeus no Paraná, sesmarias:
-2º Planalto – Campos Gerais
-3ºPlanalto – Campos de Guarapuava






Compreender o processo de 
ocupação do território paranaense

*Reconhecer a fundação de
Curitiba e Emancipação política
do Paraná como consolidação do
poder
constituído
dos
portugueses sobre o território
paranaense

- Compreender o processo de
ocupação do 2º e 3º Planalto do
território paranaense e seu
desenvolvimento.

Promover ações de cidadania na escola e na comunidade
(uso consciente da água, reciclagem, trânsito, etc)
Atitudes de respeito vivenciadas no cotidiano
Pesquisas sobre alimentação, músicas e ritmos, religiões,
vestimentas, costumes e língua dos diferentes povos e
comunidades
As lendas dos Orixás. Livro de Guta Galli, Lazuli
Reconhecer a si e ao outro como identidades diferentes, de
forma a exercitar o respeito à diferença em uma sociedade
plural.
Compreender eventos cotidianos e suas variações de
significado no tempo e em diferentes espaços.
Pesquisar leitura de textos históricos relacionados a história
do Paraná.
 TrabalharTextos retirados do livro História do Paraná de
Ruy Wachowicz
 Utilizar Livro Histórias do Cotidiano Paranaense de
Maria Auxiliadora M.S. Schimidt
 Identificar os mecanismos de organização de poder
político com vistas à compreensão da ideia de Estado.
Realizar leitura de fontes documentais escritas
imagéticas
 Produção de texto coletivo a partir das leituras

e
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6.16 CONHECIMENTOS NATURAIS - 4° trimestre
OBJETOS DE CONHECIMENTO

HABILIDADES

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

TRABALHO E EMPREENDEDORISMO



Conhecer
e
identificar
as
características do Solo: (cor,

textura e permeabilidade). Além
da sua origem, composição e
processo de formação do solo:
erosão,
decomposição
e
Animais (Classificação dos vertebrados formação de húmus.

e invertebrados)
Identificar a atividade mineradora
e seus problemas ambientais.
Animais (Características, extinção,
alimentação, locomoção e habitat, ciclo Explorar e analisar o solo por meio
de vida)
da comparação de diferentes
amostras
com
base
em
características como cor: textura,
cheiro e tamanho das partículas.

Sugere-se trazer à tona a reportagem do desastre ambiental por
meio da exibição do vídeo:
Conexão Repórter: Tragédia ambiental. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=QJTBe3LwKvY para que
percebam o que aconteceu. As consequências para o ambiente
e para as pessoas.



Sugere-se coletar diferentes amostras de solo com os alunos
utilizando luvas e posteriormente manipular as amostras, que
podem conter animais vivos, restos de plantas, animais mortos e
pedrinhas. Num primeiro momento observar a olho nu e
posteriormente com o auxílio de uma lupa, verificando o tamanho
das partículas (partes menores que compõem o solo), a cor delas
e se há outros elementos. Anotar tudo que pode diferenciar uma
amostra da outra. Questioná-los: Qual é a diferença entre olhar
o solo a olho nu e com a lupa? Todas as partes das partículas é
igual em toda a amostra?

Usos do Solo
Plantas (Características, partes da
planta e suas funções, utilidades e
fotossíntese)

Perceber
que
as
tecnologias
O uso das tecnologias no cotidiano
presentes
no
cotidiano
podem ser
Os malefícios e benefícios das
benéficas
quanto
maléficas,
exigindo 
tecnologias
uma tomada de consciência perante
esse avanço.

8

Após coletarem amostras de solo e analisarem cor, textura,
cheiro, a presença de partículas. Pode-se fazer dois filtros, cada
um com um tipo de solo.8 Se tiver um espaço como um jardim ou
um quintal na escola, ou até uma praça nas imediações, levar os
alunos para explorar esse ambiente em um dia após ter chovido.
Será possível observar as minhocas. Convide os alunos a
observarem atentamente a movimentação delas no local. Por
meio de uma roda de conversa estimular os alunos a
compartilharem as descobertas. Havendo possibilidade, faça o
registro fotográfico da turma durante a observação.

Pode-se iniciar questionando os alunos: A agricultura é
prejudicial ao solo? Podemos viver sem agricultura? Existe
alguma forma de fazer plantações sem desgastar o solo?

Duas garrafas PET cortadas próximo das extremidade superior para fazer o funil. Colocar um chumaço de algodão na “boca” da garrafa para que a terra não escorra por ela.
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Existem tirinhas da turma da Mônica que enfocam a questão das
queimadas e outras situações que podem ser aproveitadas.


Sugere-se a exibição de um vídeo: “time lapse” que mostram o
processo de germinação de uma planta e ou o ciclo de vida da
mesma. Posteriormente indagar os alunos: Para que serve a
semente? O que são os frutos? Todas as plantas dão sementes
e frutos? Aproveitar para questionar o uso das plantas no dia a
dia.



Sugere-se a exibição do vídeo: Evolução da tecnologia.
Disponível
em:
https://www.youtube.com/watch?v=eJTQGym1Hl4 e “As 10
invenções mais incríveis que existem”. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=lrG4IrkKyCY



Iniciar com uma roda de conversa, comentando com os alunos:
Imaginem o nosso dia a dia sem uma geladeira? Sem um picolé?
Um suco gelado no calor? Um fogão? Sem computadores,
celulares, GPS, carros, invenções que funcionam com energia
elétrica. Explorar a evolução dessas invenções e os impactos no
nosso dia a dia. Pode-se fazer uma pesquisa com os familiares
para relatarem como foi a infância deles: se os brinquedos eram
os mesmos dos dias atuais, se havia os mesmos aparelhos
eletrônicos, se as tarefas diárias eram similares. Pode-se fazer
um quadro de três colunas com aspectos positivos e aspectos
negativos de duas invenções muito utilizadas pelas pessoas: a
fralda descartável e o telefone celular.
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EDUCAÇÃO
Ponta Grossa: Cidade que educa, escolas que humanizam.
César Nunes

