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Feliz Ano Novo!

O nosso caminho é feito
Pelos nossos próprios passos...
Mas a beleza da caminhada...

Depende dos que vão conosco!
Assim, neste NOVO ANO que se inicia

Possamos caminhar mais e mais juntos...
Em busca de um mundo melhor, cheio de PAZ,

SAÚDE, COMPREENSÃO e MUITO AMOR.
O ano se finda e tão logo o outro se inicia...

E neste ciclo do “ir” e “vir”
O tempo passa... e como passa !

Os anos se esvaem... 
E nem sempre estamos atentos ao que

Realmente importa.
Deixa a vida fluir 

E perceba entre tantas exigências do cotidiano...
O que é indispensável para você!

Ponha de lado o passado e até mesmo o presente!
E crie uma nova vida...um novo dia...

Um novo ano que ora se inicia!
Crie um novo quadro para você!

Crie, parte por parte...em sua mente...
Até que tenha um quadro perfeito para o futuro...

Que está logo além do presente.
E assim dê início a uma nova jornada!

Que o levará a uma nova vida, a um novo lar..
E aos novos progressos na vida!

Você logo verá esta realidade, e assim encontrará 
A maior Felicidade... e Recompensa..

Que o ANO NOVO renove suas esperanças,
E que a estrela crística resplandeça em nossas vidas
E o fulgor dos nossos corações unidos intensifique

A manifestação de um ANO NOVO repleto de vitórias!
E que o resplendor dessa chama

Seja como a tocha Que ilumina nossos caminhos
Para a construção de um futuro, repleto de alegrias!

E assim tenhamos um mundo melhor!
À todos vocês companheiro(as) que temos o mesmo ideal,

Amigos(as) que já fazem parte da minha vida,
Desejo que as experiências próximas de um ANO NOVO

Lhes sejam construtivas, saudáveis e harmoniosas.
Muita Paz em seu contínuo despertar!
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IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO ESCOLAR

O  trabalho  docente  é  uma  atividade  consciente  e  sistemática,  em  cujo  centro  está  a 
aprendizagem ou o estudo dos alunos sob a direção do professor.

O planejamento  é  um processo  de  racionalização,  organização  e  coordenação  da  ação 
docente, articulando a atividade escolar e problemática do contexto social. A escola, os professores 
e os alunos são integrantes da dinâmica das relações sociais; tudo o que acontece no meio escolar 
está atravessado por influências econômicas, políticas e culturais que caracterizam a sociedade de 
classes. Isso significa que os elementos do planejamento escolar – objetivos, conteúdos, métodos 
– estão recheados de implicações sociais,  têm um significado genuinamente político.  Por essa 
razão, o planejamento é uma atividade de reflexão acerca das nossas opções e ações; se não 
pensarmos detidamente sobre o rumo que devemos dar ao nosso trabalho, ficaremos entregues 
aos rumos estabelecidos pelos interesses dominantes na sociedade. A ação de planejar é uma 
atividade  consciente  de  previsão  das  ações  docentes,  fundamentadas  em  opções  político-
pedagógicas,  e  tendo  como  referência  permanente  situações  didáticas  concretas  (isto  é,  a 
problemática social, econômica, política e cultural que envolve a escola, os professores, os alunos, 
os pais, a comunidade, que interagem no processo de ensino).
O planejamento escolar tem, assim, as seguintes funções:

• Explicitar  princípios,  diretrizes  e  procedimentos  de  trabalho  docente  que  assegurem  a 
articulação entre as tarefas da escola e as exigências do contexto social e do processo de 
participação democrática.

• Expressar os vínculos entre o posicionamento filosófico, político-pedagógico e profissional, 
as  ações  efetivas  que  o  professor  irá  realizar  em  sala  de  aula,  através  de  objetivos, 
conteúdos, métodos e formas organizativas de ensino.

• Assegurar a racionalização, organização e coordenação do trabalho docente, de modo que a 
previsão  das  ações  docentes  possibilite  ao  professor  a  realização  de  um  ensino  de 
qualidade e evite a improvisação e rotina.

• Prever objetivos, conteúdos e métodos a partir da consideração das exigências propostas 
pela realidade social, do nível de preparo e das condições sócio-culturais e individuais dos 
alunos.

• Assegurar a unidade e a coerência do trabalho docente, uma vez que torna possível inter-
relacionar, um plano, os elementos que compõem o processo de ensino: os objetivos (para 
que  ensinar),  os  conteúdos  (o  que  ensinar),  os  alunos  e  suas  possibilidades  (aquém 
ensinar),  os  métodos  e  técnicas  (como  ensinar)  e  a  avaliação,  que  está  intimamente 
relacionada aos demais.

• Atualizar  o  conteúdo  do  plano  sempre  que  é  revisto,  aperfeiçoando-o  em  relação  aos 
progressos  feitos  no  campo  de  conhecimentos,  adequando-os  às  condições  de 
aprendizagem dos  alunos,  aos  métodos,  técnicas  e  recursos  de  ensino  que  vão  sendo 
incorporados na experiência cotidiana.

• Facilitar a preparação das aulas: selecionar o material didático em tempo hábil, saber que 
tarefas professor e alunos devem executar replanejar o trabalho frente a novas situações 
que aparecem no decorrer das aulas.

Para que os planos sejam efetivamente instrumentos para a ação, devem ser como um guia de 
orientações que deve apresentar ordem seqüencial, objetividade, coerência, flexibilidade.
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DIRETRIZES CURRICULARES DE HISTÓRIA
6º AO 9º ANO

COORDENADORA: PROFESSORA CLEUZA

Justificativa:
Ao revisar o Ensino de História vemos que o mesmo tinha como prioridade ajustar o aluno ao 

cumprimento de seus deveres patrióticos, privilegiando noções e conceitos básicos.
Durante as reformas educacionais da década de I990, o MEC divulgou, entre os anos I997 e 

I999, os Parâmetros Curriculares para o Ensino Fundamental e Médio que apresentaram inovações 
para o ensino de História. No documento do Ensino Fundamental, traziam um histórico da disciplina 
no Brasil. A historiografia sugerida era atualizada e procurava aproximar o ensino da pesquisa em 
História de modo a superar o Ensino Tradicional.

Os PCN então propuseram uma articulação dos conteúdos aos elementos psicológicos, a 
historiografia atual e ao contexto vivido pelos alunos.

A Coordenação de História espera ajudar a organizar o seu Planejamento Anual e a fazer da 
História uma matéria que, cada dia mais, os alunos gostem de estudar.

Na disciplina de História para os Anos Finais (6º ao 9º),  as dimensões da Vida Humana 
constituem enfoques significativos para o conhecimento da História. Diante disto baseamos nosso 
estudo nos Conteúdos Estruturantes, que são saberes, conhecimentos construídos historicamente 
e considerados fundamentais para a compreensão do objeto e organização dos campos de estudo 
de  uma  disciplina  escolar.  Deles  derivam  os  conteúdos  específicos  que  compõem  o  trabalho 
pedagógico e a relação ensino-aprendizagem no cotidiano da escola. Ficando assim divididos:

1. CONTEÚDOS ESTRUTURANTES
• Dimensão política
• Dimensão econômico-social
• Dimensão cultural

Objetivo Geral: 
• Localizar-se no tempo, tomando como referência sua história pessoal e os acontecimentos 

da história do Município, do Estado, do País e do Mundo.

Objetivos Específicos:
• Identificar e valorizar as manifestações culturais do Município, do Estado e do País.
• Reconhecer  a  influência  dos  aspectos  econômicos,  sociais,  políticos  e  culturais  do 

Município, da região/Estado,do Brasil e do Mundo.
• Reconhecer  a  importância  da  interação  entre  as  atividades  urbanas  e  rurais  para  o 

desenvolvimento socioeconômico e cultural do País.
• Relacionar a organização político-administrativa do Município, do Estado , do Brasil e do 

Mundo à vivência da cidadania.

No último encontro com professores do (6º ao 9º) realizado na Escola Paroquial Santo 
Antônio,  (  07/12/09)  ficou estabelecido e decidido que iremos seguir  o Bloco da História 
Integrada  onde  não  seguiremos  uma  ordem  cronológica  dos  acontecimentos.  Para  tal 
também seguiremos o Livro Didático escolhido por 26 escolas da Rede (Projeto Araribá) 
integrando-o assim nos outros quatro escolhidos pelas demais escolas.
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Ressalta-se que o trabalho com a produção do conhecimento e a inclusão dos conteúdos de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana deve perpassar todos os anos (6º ao 9º) desse nível de 
ensino, ao longo do ano letivo. Como também Goiás e Anápolis e os Temas Transversais. 

Devemos valorizar o lugar onde vivemos, identificando e reconhecendo as características do 
mesmo. 

6º ANO
• Tempo, memória e fonte histórica.
• Características físicas e culturais do homem pré-histórico.
• A arqueologia e a vida de antigos habitantes do Brasil.
• A economia e a religião dos antigos Egípcios.
• O patrimônio cultural da antiga Mesopotâmia.
• Aspectos da religião, da economia e da sociedade da China , África e Índia antigas.
• Conflitos entre Judeus e Libaneses.
• O teatro e a pintura na Grécia antiga.
• O trabalho na Roma antiga.
• A crise do Império Romano.
• Goiás e Anápolis.

7º ANO
•  Religião e direito no Império Bizantino.
• A sociedade medieval e o papel da cavalaria.
• Características do Império Africano de Gana e do mundo Islâmico.
• As mudanças na Europa da Baixa Idade Média.
• A crise do feudalismo.
• O humanismo renascentista.
• A Reforma protestante.
• As viagens marítimas portuguesas e espanholas.
• A extração do pau-brasil pelos Europeus na América.
• Aspectos políticos e econômicos da colonização Espanhola na América.
• O trabalho escravo Africano na produção do açúcar colonial.
• A presença holandesa no Nordeste açucareiro.
• Colonos e indígenas no Brasil.
• Goiás e Anápolis.

8º ANO
• A Inglaterra da Era Absolutista.
• A fundação das treze colônias Inglesas.
• As expedições bandeirantes e a descoberta do ouro.
• Aspectos sociais e econômicos da região mineradora.
• O Trabalho escravo Africano e suas Atualizações.
• As condições de trabalho nas fábricas inglesas da época da industrialização.
• O nascimento do movimento operário.
• A independência dos Estados Unidos.
• A Revolução Francesa.
• O período Napoleônico.
• A independência da América espanhola.
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• As conjurações Mineira e Baiana e o processo de independência do Brasil.
• O primeiro Reinado.
• As revoluções do século XIX na Europa.
• As idéias socialistas e anarquistas.
• Mudanças sociais e econômicas no Brasil de Segundo Reinado.
• Goiás e Anápolis.

9º ANO:
• Características da Segunda Revolução Industrial.
• O Imperialismo e a sociedade de massas.
• Aspectos políticos e sociais da Primeira República no Brasil.
• África e seu Legado.
• A Primeira Guerra Mundial: divisões e destruição.
• Revolução Russa.
• O Nazifascismo na Europa.
• A Segunda Guerra Mundial.
• O Governo de Getúlio Vargas (1930-1945).
• Características da Guerra Fria.
• A Ditadura militar no Brasil.
• As Contradições do mundo globalizado.
• Goiás e Anápolis.

OBS: Cada professor tem sua maneira especial de melhor transmitir seus conhecimentos 
para  os  alunos.  Respeitamos  essa  diversidade,  pois  o  bom  professor  sempre  procura 
inovar-se, aprimorando-se cada vez maiis.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Ministério da Educação.  Guia de livros didáticos PNLD 2008: História /  Ministério da 
Educação. - Brasília: MEC, 2007.

GOIÁS, Secretaria de Estado da Educação. Reorientação Curricular do 6° ao 9° ano, currículo 
em debáte. Goiânia, 2006.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA, Parâmetros Curriculares Nocionais de História. 
Secretaria de Educação Fundamental. Brasília:  MEC/SEF,1998.

PARANÁ,  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  Diretrizes  Curriculares  de  História  para  a 
Educação Básica, Curitiba: SEED, 2000

BABIN, Pierre e KOPULOUMDJIAN, Marie-France. Os novos modos de compreender; a geração 
do audiovisual e do computador. São Paulo: Ed. Paulinas, 1989.
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DIRETRIZES CURRICULARES DE LÍNGUA PORTUGUESA
6º AO 9º ANO

COORDENADORA: PROFESSORA MARIZA
“Todo conhecimento inicia-se nos sentidos, passa ao entendimento e termina na Razão”
(IMMANUEL KANT)

Esta proposta pedagógica traz, em si, estratégias que visam nortear o trabalho do professor e 
garantir a apropriação do conhecimento pelos estudantes da rede pública municipal. Os mesmos 
princípios democráticos que fundamentam a construção destas diretrizes solicitam dos professores, 
o  engajamento  na  contínua  reflexão  sobre  este  documento,  para  que  sua  participação  critica, 
constante e transformadora efetive, nas escolas municipais, um currículo dinâmico e democrático

As diretrizes de Língua Portuguesa, propõem-se formar usuários competentes da língua, de 
modo  que,  pela  fala,  escrita  e  leitura,  exercitem a  linguagem de  forma consistente  e  flexível, 
adaptando-se a diferentes situações de uso. Não é possível atender as necessidades se o ensino 
privilegia  uma  única  forma  de  análise  dos  fenômenos  lingüísticos.  Sabe-se  das  dificuldades 
enfrentadas pelo professor, nas aulas de língua portuguesa, ao deparar-se com situações em que é 
imprescindível trabalhar com conceitos de gramática 

Partindo desse pressuposto, faz-se necessário deter-se um pouco nas diferentes formas de 
entender  as  estruturas  de  uma  língua  e,  conseqüentemente,  as  gramáticas  que  procuram 
sistematizá-la. Construir uma identidade para o ensino da língua portuguesa pressupõe levar em 
consideração a complexidade dos sujeitos  que a integram e pensar num currículo que contribua 
para sua formação crítica. Um começo seria apresentar-lhes os saberes escolares de um ponto de 
vista questionador, contextualizado numa perspectiva interdisciplinar.

OBJETIVOS PARA O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA

OBJETIVO GERAL
Criar condições para que o aluno desenvolva sua competência comunicativa, discursiva e sua 
capacidade de utilizar a língua de modo variado e adequado ao contexto, às diferentes situações e 
práticas sociais.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Estudar os principais mecanismos de textualização: a coesão nominal responsável pela 
continuidade temática, a coesão verbal e as conexões temporais ou lógicas responsáveis por 
marcar as articulações da progressão temática.
Reconhecer marcas dos diferentes gêneros/tipos, principalmente da ordem do narrar, do expor, do 
informar, do argumentar, do prescrever, do relatar, etc. 
Possibilitar o uso correto de elementos e regras gramaticais responsáveis pela construção de 
coesão e coerência textuais. Observado a interdisciplinaridade e a transversalidade, utilizar formas 
de comunicação diversificadas, adequando linguagens e técnicas aos contextos e às necessidades.
Discutir novas demandas e novas perspectivas de abordagens para a escrita de acordo com o 
Acordo Ortográfico de escrita da Língua Portuguesa.

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES

Durante muito tempo, o ensino de língua portuguesa foi ministrado por meio de conteúdos 
legitimados no âmbito de uma classe social influente e pela tradição acadêmica/escolar.
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Estas diretrizes propõem que o Conteúdo Estruturante em língua portuguesa esteja sob o 
pilar dos processos discursivos, numa dimensão histórica e social. Assumindo-se  a concepção de 
língua  como  prática  que  se  efetiva  nas  diferentes   instâncias  sociais,  o  objeto  de  estudo  da 
disciplina  é a Língua e os Conteúdos Estruturantes  que  entende-se o conjunto  de saberes e 
conhecimentos de grande dimensão, os quais identificam e organizam uma disciplina escolar.  O 
conteúdo estruturante para o ensino de Língua Portuguesa é o discurso como prática social, que se 
efetiva na Leitura, Oralidade, Escrita, e Análise Lingüística. 

No processo de ensino-aprendizagem, é importante ter claro que quanto maior o contato 
com a linguagem, nas diferentes esferas sociais, mais possibilidades se tem de entender o texto, 
seus sentidos, suas intenções e visões de mundo.

I- ORALIDADE.
As atividades orais precisam oferecer condições ao aluno de:
- Falar com fluência em situações formais; 
- Adequar à linguagem conforme as circunstâncias (interlocutores, intenções, assuntos);
- Defender o seu ponto de vista;
- Praticar e aprender a convivência democrática que supõe o falar e o ouvir

II- ESCRITA
Nas diretrizes, a noção de escrita é apresentada como formadora de subjetividades, podendo ter 
um papel de resistência aos valores prescritos socialmente. A possibilidade da criação, no exercício 
desta prática, permite ao educando ampliar o próprio conceito de gênero discursivo.

III-LEITURA
Ao ler ativamos  outros  conhecimentos, estabelecemos  relações  dialógicas  com outros  textos, 
outras  áreas  do conhecimento, experiência de vida. 
“É nessa dimensão dialógica, discursiva que a leitura  deve  ser  experienciada,  desde  a 
alfabetização.  O  reconhecimento  das  vozes sociais  e  das  ideologias  presentes  no 
discurso,  tomadas  nas  teorizações  de Bakhtin,  ajudam  na  construção  de  sentido 
de um texto e na compreensão das relações de poder a ele inerentes.”

Habilidades

Identificar e comparar tema /assunto de textos
Localizar informações explícitas em textos narrativo-descritivo, informativos, instrucionais e 
dissertativo-argumentativo-argumentativos. 
Inferir uma informação implícita em um texto. 
Inferir, a partir de elementos presentes no próprio texto o uso de palavras ou expressões de sentido 
figurado. 
Estabelecer relações entre as diferentes abordagens e expressões em diversos gêneros textuais 
sobre o mesmo assunto-tema.
Interpretar, comparar, criticar e comparar textos de diversos gêneros (propagandas, quadrinhos, 
fotos)

Identificar os elementos que organizam e estruturam os gêneros de textos (biografias, 
autobiografia, carta (do leitor, ao leitor, de reclamação, de solicitação), seminários, receitas, poesia 
e crônicas).
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Identificar a finalidade do texto, considerando o gênero textual, estrutura, Interlocutor/ leitor.
Identificar relações lógico-discursivas presentes nos textos  (causa,conseqüência,finalidade, 
comparação, anterioridade,,posterioridade , tempo ,condição,,proporção etc.) marcadas por 
conjunções , advérbios entre outros recursos lingüísticos. 
Reconhecer as relações entre as partes de um texto, identificando repetições ou substituições que 
contribuem para coesão e a continuidade de um texto.
Diferenciar as partes principais e secundárias do texto.
Identificar o emprego e compreender o sentido produzido no texto pelo uso da pontuação –ponto- 
final, travessão, dois pontos, ponto de exclamação, ponto de interrogação, reticências.
Reconhecer o efeito de sentido produzido no texto decorrente o emprego de recursos ortográfico-
morfossintáticos.
Identificar e interpretar as marcas lingüísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor na interação 
verbal.

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES
 6º ANO

Estudo das classes de palavras:
Substantivo, 
Adjetivo,
 Pronome, 
Numeral,
 Artigo
Verbo, 
Conjunção,
 Interjeição,

 Advérbio, 
Preposição
Variedades Lingüísticas
Pontuação
Acentuação (Tonicidade)
Ortografia
Fonologia
Tipologia Textual: Estudo dos gêneros, 
interpretação e produção de textos

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES
7º ANO

Competência Comunicativa, 
Estudo do Substantivo e do Adjetivo. 
Processo de Formação de Palavras
Estudo do Verbo
Análise Sintática: Estudo do Sujeito e do 
Predicado
Ordem Frasal

Ortografia 
Acentuação (TONICIDADE)
Pontuação
Tipologia Textual:
 Estudo dos Gêneros, Interpretação e 
Produção de Texto
Linguagem Figurada

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES
8º ANO

Competência Comunicativa
Sintaxe
Estudo sujeito, do Predicado, Complemento Verbais, Complemento Nominal, Transitação Verbal, 
Adjunto Adverbial e Adnominal, Predicativos, Aposto, Vocativo. 
Vozes Verbais
Período Composto por coordenação e subordinação
Conjugações
Pontuação
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Acentuação (tonicidade)
Ortografia
Tipologia Textual: Estudo dos gêneros interpretativos e  produção de texto.
Linguagem Figurada

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES
9º ANO

Competência Comunicativa
Pontuação
Ortografia
Acentuação
Tipologia Textual: 
Estudo dos gêneros interpretativos e produção de texto.
Estrutura de palavras 
Processo de Formação de Palavras
Período Composto por Coordenação e Subordinação
Orações coordenadas
Orações Subordinadas: Substantivas, Adjetivas, Adverbiais.
Estudo da Regência Verbal e Nominal
Concordância Verbal e Nominal
Colocação Pronominal

Em todos os anos desenvolver o estudo dos gêneros textuais com interpretações, 
construção do texto, trabalhar a tipologia textual de forma efetiva e produtiva.

Leitura e Produção Textual em Sala de Aula

6° ano
Texto do âmbito do narrar
Jogos, obras de arte, poemas, texto da cultura 
popular 
Produção coletiva de livro de ficção com emprego 
de texto de gêneros diversos.

8° ano
Texto do âmbito do argumentar
Textos em linguagem verbal e não verbal: textos 
informativos e de divulgação cientifica, poema, 
letra de músicas, charge histórias em quadrinhos, 
pintura
Exposição oral com estrutura de apresentação 
elaboradas pelos alunos.
Debate

7° ano
Texto do âmbito do relatar
Texto em linguagem verbal e não verbal: 
relatos em prosas em versos e em prosas 
poéticas, fotos, pintura, letra de músicas, 
quadrinhos
Produção de antologia com relatos pessoal 
registros e memória dos alunos 

9° ano
Texto de vários gêneros
Trecho de Romances, letras de música, 
conto, reportagem, verbetes de dicionário, 
obras de arte.
Produção de antologia de texto de gêneros 
diversos

 COMO AVALIAR?
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Realizada geralmente ao final de um programa ou de  um determinado período, a avaliação 
somativa era usada para definir uma nota ou estabelecer um conceito. Não se quer dizer com isso 
que ela deva ser excluída do sistema escolar, mas que as duas formas de avaliação-formativa e a 
somativa servem para diferentes finalidades. Por isso, em lugar de apenas avaliar por meio de 
provas, o professor pode usar também a observação diária e instrumentos variados, selecionados 
de acordo com cada conteúdo. 

A  avaliação  formativa  considera  que  os  alunos  possuem  ritmos  e  processos  de 
aprendizagem  diferentes  e,  por  ser  contínua,  diagnóstica  e  permanente,  aponta  dificuldades, 
possibilitando que a intervenção pedagógica aconteça a todo tempo. Informa ao professor e ao 
aluno acerca do ponto em que se encontram e contribui com a busca de estratégias para que os 
alunos aprendam e participem mais das aulas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
LINGUAGEM&DIÁLOGO DAS IDEIAS LINGUISTICAS DE BAKHTI (Curitiba: Criar, 2003)
LINGUÍSTICA TEXTUAL- FÁVERO, L. L KOCH. São Paulo; Cortez, 1998
Parâmetros Curriculares para o Ensino da Língua Portuguesa 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ADOTADAS NA REDE MUNICIPAL

WILLIAN  ROBERTO CEREJA e TEREZA COCHAR MAGALHÃES
Português Linguagens 
 6º Ano ao 9º Ano
ANA BORGATTO, TEREZINHA BERTIN, VERA MARCHEZI
Tudo é Linguagem
 6º Ano ao 9º Ano

DIRETRIZES CURRICULARES DE GEOGRAFIA
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6º AO 9º ANO
COODENADORA: PROFESSORA MARIA AMÉLIA

DIRECIONAMENTO CURRICULAR PARA PLANEJAMENTO DO 6° AO 9° ANO EM 2010

TEMÁTICA INTERDICIPLINAR PARA 20010: “TRÂNSITO E SUSTENTABILIDADE”

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES DA GEOGRAFIA PARA EDUCAÇÃO BÁSICA DO 6° AO 9° 
ANO.

Estes  conteúdos  estruturantes  têm  sua  abordagem  teórica  reelaborada  em  função  das 
transformações histórico-políticas que modificaram as relações socioespaciais em todas as escalas 
geográficas.

São conteúdos estruturantes desta disciplina:

I-DIMENSÃO ECONÔMICA DA PRODUÇÃO DO  ESPAÇO E NO ESPAÇO:

1-Sistemas de circulação de mercadorias, pessoas, capitais e informações;
2-Acordos e blocos econômicos;
3-(Re) organização econômica do espaço rural e urbano;
4-Inter-relações entre o urbano e o rural;
5-Tipos de indústrias, agroindústrias e sua distribuição no espaço geográfico;
6-Sistemas (redes) de produção industrial, econômica, política e sua especialidade;
7-A globalização e seus efeitos no espaço geográfico;
8-O setor de serviços e a reorganização do espaço geográfico (comércio, turismo, energia, entre 
outros);
9-As relações econômicas, a dependência tecnológica e a desigualdade social do espaço e no 
espaço geográfico.

II-GEOPOLÍTICA

1-Formação espacial dos estados nacionais; 
2-A guerra fria e suas influencias na configuração dos sistemas políticos e do mapa político do 
mundo; 
3-A espacialidade dos principais conflitos mundiais, suas causas e efeitos;
4-Organização do espaço geográfico a partir de políticas e econômicas, manifestações I culturais e 
socioambientais; 
5-Organizações  internacionais:  ONU,  OMC,  FMI,  OTAN,  Banco  Mundial,  entre  outros  e  suas 
influencias na reorganização do espaço geográfico;
6-Influências do neoliberalismo na produção e reorganização do espaço geográfico; 
7-Movimentos sociais:  ONGS, movimentos dos trabalhadores sem terra (SMT),  movimento dos 
trabalhadores sem teto (MST), sua distribuição e ação na configuração dos territórios;
8-Terrorismo, narcotráfico, prostituição, contrabando, biopirataria, entre outros, e suas influencias 
na reorganização do espaço geográfico;

III-DIMENÇÃO SOCIO-AMBIENTAL:

l- As eras geológicas: a formação e espacialização dos recursos naturais;
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2-Rochas e minerais: formação e espacialização natural, alterações antrópicas e desafios para a 
sustentabilidade;
3-Ambiente urbano e rural e os impactos socioambientais;
4-Classificação e espacialização dos fenômenos atmosféricos e mudanças climáticas;
5-sistemas de energia: distribuição espacial, produção e degradação socioambiental;
6-Circulação  e  poluição  atmosférica  e  sua  interferência  na  organização  do  espaço  geográfica 
(indústria, habitação saúde, entre outros);
7-Distribuição espacial e as conseqüências socioambientais dos desmatamentos, da chuva ácida, 
do buraco na camada de ozônio, do efeito estufa, ente outros;
8-Os movimentos da Terra no universo e suas influências para organizar o espaço geográfico.

IV - DINAMICA CULTURAL DEMOGRÁFICA:

l-Êxodo rural e sua influência na configuração espacial urbana e rural;
2-História das migrações mundiais e sua influência sobre a formação cultural, distribuição espacial 
e configuração dos países;
3-Formação étnico-religiosa: distribuição e organização espacial e conflitos;
4-Consumo consumismo e cultura: as influências dos meios de comunicação nas manifestações 
culturais e na (re) organização social de espaço geográfico.

Conteúdos  embasados  nos  parâmetros  curriculares  nacionais  bem  como  nos  livros  didáticos 
adotados  pelas  escolas  da  rede  municipal  de  ensino,  sendo  estes  inseridos  nos  conteúdos 
estruturantes em todas as suas dimensões.

                                                       6º ANO

LEITURA E COMPREENSÃO DO MUNDO ATRA VÉS DA GEOGRAFIA

• Lugares 
• Relações entre os lugares 
• Campo e cidade (cultura, consumo, exclusão social, etc.)

HOMEM E A NATUREZA

• Relevo 
• Vegetações 
• Hidrografia 
• Fontes de energia 

ATIVIDADES ECONOMICAS
• Indústria 
• Comércio 
• Agricultura 

REPRESENTAÇÃO CARTOGRÁFICA

• Leitura  crítica  e  mapeamento  consciente  (coordenadas,  fusos  horários,  mapas  gráficos, 
legendas, etc).

• Localização específica do município de Anápolis e do estado de Goiás.
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* A cultura afro - brasileira e africana 
* Conquista do lugar como conquista da cidadania.
* Meio Ambiente (água fonte de vida, poluição ambiental em geral, o problema do lixo no planeta, 
manejo do solo como alternativa de preservação,  consumismo, efeito estufa,  desmatamentos e 
queimadas, aquecimento global).

7º ANO

O TRABALHO E A APROPRIAÇÃO DA NATUREZA NA CONSTRUÇÃO DO TERRITORIO

• Território brasileiro;
• O papel do Estado e das classes sociais;
• População;
• Urbano e Rural 
• Movimentos sociais (MST; reforma agrária; etc.) 
• Migração 
• Formação Étnico-Religiosa

REGIONALIZAÇÕES DO BRASIL

• O Centro-Sul 
• O Nordeste 
• O Norte
• Região Norte 
• Região Nordeste 
• Região Sudeste 
• Região Sul 
• Região Centro-Oeste

* A Amazônia (Zona franca de Manaus; biodiversidade da Amazônia; exploração sustentável do 
Açaí; etc.)
* Anápolis, Goiás {Aspectos geográficos, políticos, econômicos e sociais}
* Representação Cartográfica (mapas, tabelas, gráficos, e legendas).
* Meio Ambiente no Brasil (água fonte de vida, poluição ambiental em geral, o problema do lixo no 
planeta,  manejo  do  solo  como  alternativa  de  preservação,  consumismo,  efeito  estufa, 
desmatamentos e queimadas, aquecimento global).
* Cultura Afro-brasileira e Africana.

8° ANO

CONTINENTES  E  OCEANOS  NA  SUPERFÍCIE  TERRESTRE  (deriva  continental,  placas 
tectônicas etc.).

A EVOLUÇÃO DAS TECNOLOGIAS E AS NOVAS TERRITORIALIDADES EM REDE
• Transportes (trânsito) 
• Comunicação como novo paradigma (internet, ciberespaço, etc..) 
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• Setor de serviços (comércio, turismo, energia, etc..)
GLOBALIZAÇÃO

• Globalização  e  as  novas  hierarquias  urbanas  (pólo  técnico  científico;  A  nova  D.I.T; 
urbanização desemprego; etc) 

• Economia Global

UM SÓ MUNDO E MUITOS CENÁRIOS GEOGRÁFICOS.

• Urbanização - Cidades Globais;
• Desenvolvimento/ Subdesenvolvimento;
• Capitalismo/socialismo
• Uma nova Regionalização.

CONTINENTE AMERICANO

• Aspectos geográficos, políticos, econômico e social 
• Os países da América Latina no contexto da nova ordem mundial 
• Brasil, o gigante da América do Sul 
• América Platina 
• América Andina 
• Guianas
• América Central 
• América do Norte 
• Representação Cartográfica (mapas, gráficos, tabelas, legendas).   

      *Cultura Afro-brasileira e Africana (colonização, descolonização e conflitos, etc...).

      * Meio Ambiente no Continente Americano (água fonte de vida, poluição em geral,  
       problema do lixo no planeta, manejo do solo como alternativa de preservação,              

 consumismo, efeito estufa, desmatamento e queimadas aquecimento global).

9° ANO

GEOPOLÍTICA E ECONOMIA MUNDIAL

• Guerra Fria! (Socialismo X Capitalismo)
• Blocos Econômicos 
• Organizações Internacionais (ONU, OMC, FMI, OTAN, Banco Mundial) 
• Movimentos Sociais (ONGS, Fórum Social Mundial)

DIMENSÃO ECONÔMICA

• Globalização e seus efeitos no espaço econômico.
• Dependência tecnológica/ Desigualdade social

OS OUTROS CONTINENTES
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• Aspectos geográficos, políticos, econômicos e sociais;
• África (berço da humanidade)
• Ásia (Tigres Asiáticos) 
• Europa (oriental e ocidental) 
• Oceania e Regiões Polares

 * Representação Cartográfica (mapas, tabelas, gráficos e legendas).
 *  Meio Ambiente nos outros Continentes (água fonte de vida,  poluição ambiental  em geral,  o 
problema do lixo no planeta, manejo do solo como alternativa de preservação, consumismo, efeito 
estufa, desmatamentos e queimadas, aquecimento global)

Temas Transversais

Em geografia as questões sociais fazem parte de seu próprio objeto de estudo. E isso ocorre 
de diferentes maneiras, de acordo com cada tema e cada eixo temático é proposto.

A importância e relevância dos temas transversais desenvolvidos pelos professores levam a 
uma reflexão ética nas concepções histórica, política e psicossocial na vida do educando. Estes 
temas transversais  (culturais  e  sociais),  previstos  no PCNs,  deverão ser  trabalhados de forma 
eficiente no desenvolver dos conteúdos programáticos e constar no planejamento anual

O professor (a) poderá abordar outras temáticas, porém, segue algumas sugestões :

* Pluralidade Cultural:
• Diversidade existe também na escola

* Trabalho:
• Um direito a ser conquistado 
• Mercado de trabalho

* Consumo! Consumismo:
• Interesses capitalistas 
• Consumir bem 
• Influência da Mídia

* Ética:
• Respeito mútuo 
• Justiça 
• Diálogo 
• Solidariedade 
• Relações Humanas 
• Valores

* Cidadania:
• Conseqüência dos direitos e deveres 
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BRASIL. Ministério Da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 
Nacionais de Geografia. Brasília: MEC/SEF, 1998.
PIRES, Valquíria. Construindo Consciência, 6º ao 9º - Scipione 
Projeto Araribá, Geografia 6º ao 9º - Moderna 
LUCCI, Elian Alabi. Homem & Espaço – 6º ao 9º - Ática 

Maria Amélia Silva Pontieri Melazo 
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DIRETRIZES CURRICULARES DE  MATEMÁTICA
6º AO 9º ANO

COORDENADOR DE ÁREA: MÁRCIO LEITE DE BESSA

I – JUSTIFICATIVA
Diante das modificações que a sociedade sofre atualmente e os avanços tecnológicos que 

estão cada vez mais rápido, observa-se a necessidade de uma adequação da Matriz Curricular das 
disciplinas do Ensino Fundamental para 2010. Além dos avanços tecnológicos, da adequação dos 
conteúdos e  da realidade buscando uniformidade dos conteúdos em todas as unidades escolares, 
há uma constante busca em desenvolver as competências cognitivas,  visando  proporcionar a 
permanência de forma produtiva dos alunos nesse cenário de mudanças permanentes. 

A educação destaca-se como processo de compreensão do contexto e de construção de 
conhecimentos,  desenvolvimento de habilidades e fortalecimento  de atitudes para  agir  sobre  o 
presente e o futuro, numa perspectiva de educação de qualidade para todos.

Segundo os PCN´s (BRASIL, 1998) e as Temática Transversais,  os objetivos do Ensino 
Fundamental apontam a necessidade de que os alunos se tornem capazes de eleger critérios de 
ação pautadas na justiça, detectando e rejeitando a injustiça quando ela se fizer presente, assim 
como criar formas não violentas de atuação nas diferentes situações da vida.

Portanto,  o  currículo,  em qualquer  processo  de  escolarização  transforma-se  em síntese 
básica  da  educação,  e  isto  possibilita  afirmar  que  a  busca  da  construção  curricular  deve  ser 
entendida como aquela  garantida na própria LDB (BRASIL, 1996): democrática e significativa.

II - CONTEÚDOS BÁSICOS
Entende-se por conteúdos básicos os conhecimentos fundamentais para cada ano da 

etapa final do Ensino Fundamental, considerados imprescindíveis para a formação conceitual dos 
estudantes nas diversas disciplinas do Ensino Fundamental. O acesso a esses conhecimentos é 
direito do aluno na fase de escolarização em que se encontra e o trabalho pedagógico com tais 
conteúdos é responsabilidade do professor.

Nesse quadro, os conteúdos básicos estão apresentados por ano e devem ser tomados 
como ponto de partida para a organização da proposta pedagógica curricular das escolas.

Por serem conhecimentos fundamentais para o ano, não podem ser suprimidos nem 
reduzidos,  porém  o  professor  poderá  acrescentar  outros  conteúdos  básicos  na  proposta 
pedagógica,  de modo a enriquecer  o trabalho de sua disciplina naquilo  que se constitui  como 
conhecimento especializado e sistematizado.

Esse  quando  indica,  também,  como  os  conteúdos  básicos  se  articulam  com  os 
conteúdos estruturantes da disciplina, que tipo de abordagem teórico-metodológica devem receber 
e,  finalmente,  a  que  expectativas  de  aprendizagem  estão  atrelados.  Portanto,  as  diretrizes 
curriculares fundamentam essa seriação/sequenciação de conteúdos básicos e sua leitura atenta e 
aprofundada é imprescindível para compreensão do quadro.

No plano de trabalho docente, plano de anual e plano quinzenal, os conteúdos básicos 
terão  abordagens  diversas  a  depender  dos  fundamentos  que  recebem  de  cada  conteúdo 
estruturante.  Quando  necessário,  serão  desdobrados  em  conteúdos  específicos,  sempre 
considerando-se o aprofundamento a ser observado para o ano e nível de ensino.

O plano  de aula  é o lugar  da  criação pedagógica do  professor,  onde os conteúdos 
receberão  abordagens  contextualizadas  histórica,  social  e  politicamente,  de  modo  que  façam 
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sentido para os alunos nas diversas realidades regionais, culturais e econômicas, contribuindo com 
sua formação cidadã.

O plano de trabalho docente é, portanto, o currículo em ação. Nele estará a expressão 
singular  e  de  autoria,  de  cada  professor,  da  concepção  curricular  construída  nas  discussões 
coletivas.

III  – ABORDAGEM TEÓRICO METODOLÓGICA
Os conteúdos básicos da Segunda Fase do Ensino Fundamental deverão ser abordados 

de  forma  articulada,  que  possibilitem uma  intercomunicação  e  complementação  dos  conceitos 
pertinentes à disciplina de matemática.

As  tendências  metodológicas  apontadas  nas  diretrizes  curriculares  de  matemática 
sugerem encaminhamentos metodológicos e de aporte teórico para os conteúdos propostos neste 
nível  de  ensino,  numa  perspectiva  de  valorizar  os  conhecimentos  de  cada  aluno,  que  seja 
adquiridos  em  anos  anteriores  ou  de  forma  intuitiva.  Estes  conhecimentos  e  experiências 
provenientes das vivências dos alunos, deverão ser aprofundados e sistematizados, com objetivo 
de validá-los cientificamente, ampliando-os e generalizando. É importante a utilização de recursos 
didáticos pedagógicos e tecnológicos como instrumentos de aprendizagem.

IV – CARGA HORÁRIA
Com base na descentralização e na flexibilização pedagógica, a LDB (BRASIL, 1996) 

determina que o currículo do ensino fundamental, além de uma base comum fixada nacionalmente, 
deve conter matérias que variam de acordo com as características de cada região. O Artigo 26° da 
LDB  (BRASIL,  1996),  que  versa  sobre  currículos,  determina  que  estes  devem  ter  uma  base 
nacional comum e outra diversificada, adaptada às características sociais, culturais e econômicas 
da clientela. Assim, a secretaria Municipal de Educação de Anápolis,  adota como carga horária 
anual 200 h/a de matemática no Ensino Fundamental.  E essa carga horária será distribuída de 
acordo com o quadro seguinte:

Conteúdos Estruturantes Carga Horária Anual
Números e Álgebra, Grandezas e Medidas, Tratamento da 

Informação e Funções
160 h/a

Geometrias 40 h/a
Total 200 h/a

Com  base  nessa  distribuição,  todo  plano  anual  deverão  contemplar  40  h/a  anuais 
destinados  ao  trabalho  específico  com  a  geometria  e  160  h/a  com  os  demais  conteúdos 
estruturantes. No plano quinzenal, o professor deverá definir o tópico de geometria da quinzena. 

IV – CONTEÚDOS ESTRUTURANTES E BÁSICOS
A
N
O

CONTEÚDO 
ESTRUTURANTE

CONTEÚDOS 
BÁSICOS

AVALIAÇÃO
NO 6º ANO É IMPORTANTE QUE O ALUNO:

Diretrizes 2010

20



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

6º

Números e Álgebra Sistemas de 
numeração;

Números Naturais;
Múltiplos e 
divisores;

Potenciação e 
radiciação;
Números 

Fracionários;
Números 
decimais.

Conheça os diferentes sistemas de numeração;
Identifique  o  conjunto  dos  números  naturais, 
comparando e reconhecendo seus elementos;
Realize operações com números naturais;
Expresse  matematicamente,  oral  ou  por  escrito, 
situações-problemas que envolvam as operações 
com números naturais;
Estabeleça relação de igualdade e transformação 
entre: fração e número decimal; fração e número 
misto;
Reconheça o MMC e MDC  entre  dois  ou  mais 
números naturais;
Reconheça  as  potências  como  multiplicação  de 
mesmo fator  e  a  radiciação como sua operação 
inversa;
Relacione as potências e as raízes quadradas e 
cúbicas como padrões numéricos e geométricos.

Grandezas e 
Medidas

Medidas de 
comprimento;
Medidas de 

massa;
Medidas de área;

Medidas de 
volume;

Medidas de 
tempo;

Medidas de 
ângulos;
Sistema 

Monetário.

Identifique  o  metro  como  unidade-padrão  de 
medida de comprimento;
Reconheça e compreenda os diversos sistemas de 
medidas;
Opere com múltiplos e submúltiplos do quilograma;
Calcule o perímetro, usando unidades de medida 
padronizadas;
Compreenda e utilize o metro cúbico como padrão 
de medida de volume;
Realize transformações de unidades de medida de 
tempo envolvendo seus múltiplos e submúltiplos;
Reconheça  e  classifique  ângulos  (retos,  agudos, 
obtusos);
Relacione  a  evolução  do  sistema  monetário 
brasileiro com os demais sistemas mundiais;
Calcule a área de uma superfície usando unidades 
de medida de superfície padronizada.

Geometrias Geometria Plana;
Geometria 
Espacial

Reconheça e represente ponto, reta, plano, semi-
reta e segmento de reta;
Conceitue e classifique polígonos;
Identifique corpos redondos;
Identifique e relacionar os elementos geométricos 
que envolvam o  cálculo  de área e perímetro  de 
diferentes figuras planas;
Diferente  círculo  e  circunferência,  identificando 
seus elementos;
Reconheça os sólidos geométricos em sua forma 
planificada e seus elementos.

Tratamento da 
Informação

Dados, Tabelas e 
Gráficos;

Porcentagens

Interprete  e  identifique  os  diferentes  tipos  de 
gráficos e compilação de dados, sendo capaz de 
fazer  a  leitura  desses  recursos  nas  diversas 
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A
N
O

CONTEÚDO 
ESTRUTURANTE

CONTEÚDOS 
BÁSICOS

AVALIAÇÃO
NO 7º ANO É IMPORTANTE QUE O ALUNO:

7º

Números e Álgebra Números Inteiros;
Números 
racionais;

Equações e 
Inequações do 1º 

grau;
Razão e 

proporção;
Regra de três 

simples.

Reconheça  números  inteiros  em  diferentes 
contextos;
Realize operações com números inteiros;
Reconheça  números  racionais  em  diferentes 
contextos;
Realize operações com números racionais;
Compreenda  o  princípio  de  equivalência  da 
igualdade e desigualdade;
Compreenda o conceito de incógnita;
Utilize  e  interprete  a  linguagem  algébrica  para 
expressar  valores  numéricos  através  de 
incógnitas;
Compreenda a razão como uma comparação entre 
duas  grandezas  numa  ordem  determinada  e  a 
proporção como uma igualdade entre duas razões;
Reconheça  sucessões  de  grandezas  direta  e 
inversamente proporcionais;
Resolva  situações-problema  aplicando  rega  de 
três simples.

Grandezas e 
Medidas

Medida de 
temperatura;

Ângulos;

Compreenda  as  medidas  de  temperatura  em 
diferentes contextos;
Compreenda o conceito de ângulo;
Classifique ângulos  e faça  uso do transferidor  e 
esquadros para medi-los;

Geometrias Geometria Plana; 
Geometria 
Espacial;

Áreas e Volumes

Classifique e construa, a partir de figuras planas, 
sólidos geométricos;
Compreenda  noções  topológicas  através  do 
conceito de interior, exterior, fronteira, vizinhança, 
conexidade,  curvas  e  conjuntos  abertos  e 
fechados.

Tratamento da 
Informação

Pesquisa 
Estatística;

Média Aritmética;
Moda e Mediana;

Juros Simples

Analise  e  interprete  informações  de  pesquisas 
estatísticas;
Leia, interprete, construa e analise gráficos;
Calcule  a  média  aritmética  e  a  moda  de  dados 
estatísticos;
Resolva  problema  envolvendo  cálculo  de  juros 
simples.
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A
N
O

CONTEÚDO 
ESTRUTURANTE

CONTEÚDOS 
BÁSICOS

AVALIAÇÃO
NO 8º ANO É IMPORTANTE QUE O ALUNO:

8º

Números e 
Álgebra

Números Racionais e 
Irracionais;
Potências;

Monômios e 
Polinômios;

Produtos notáveis;
Sistemas de 

Equações do 1º 
Grau;

Extrais  a  raiz  quadrada  exata  e  aproximada  de 
números racionais;
Reconheça  números  irracionais  em  diferentes 
contextos;
Realize operações com números irracionais;
Compreenda, identifique e reconheça o número π 
(pi) como número irracional especial;
Compreenda o objetivo da notação científica e sua 
aplicação;
Opere com sistema de equações do 1º grau;
Identifique monômios e polinômios e efetue suas 
operações;
Utilize  as  regras  de  produtos  notáveis  para 
resolver  problemas  que  envolvam  expressões 
algébricas.

Grandezas e 
Medidas

Medida de 
Comprimento;
Media de Área;

Medida de Volume;
Medidas de Ângulos.

Calcule o comprimento da circunferência;
Calcule  o  comprimento  e  área  de  polígonos  e 
círculo;
Identifique ângulos formados entre retas paralelas 
interceptada por transversal;
Realize cálculo de área e volume de poliedros.

Geometrias Geometria Plana;
Geometria Espacial;
Geometria Analítica.

Reconheça triângulos semelhantes;
Identifique  e  some  os  ângulos  internos  de  um 
triângulo e de polígonos regulares;
Desenvolva  a  noção  de  paralelismo,  trace  e 
reconheça retas paralelas num plano;
Compreenda  o  sistema  de  coordenadas 
cartesianas,  marque pontos,  identifique  os  pares 
ordenados (abscissa e ordenada) e analise seus 
elementos sob diversos contextos;
Conheça  os  fractais  através  da  visualização  e 
manipulação  de  materiais  e  discuta  suas 
propriedades.

Tratamento da 
Informação

Gráfico e Informação;
População e Amostra

Interprete  e  represente  dados  em  diferentes 
gráficos;
Utilize  o conceito  de amostra  para levantamento 
de dados.

Diretrizes 2010

23



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

A
N
O

CONTEÚDO 
ESTRUTURANT

E

CONTEÚDOS 
BÁSICOS

AVALIAÇÃO
NO 9º ANO É IMPORTANTE QUE O ALUNO:
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9º

Números e 
Álgebra

Números reais;
Propriedades dos 

radicais;
Equação do 2º grau;

Regra de Três 
Composta.

Opere com expoentes fracionários;
Identifique a potência de expoente fracionário como 
um radical  e  aplique  as  propriedades  para  a  sua 
simplificação;
Extraia uma raiz usando fatoração;
Identifique  uma  equação  do  2º  grau  na  forma 
completa  e  incompleta,  reconhecendo  seus 
elementos;
Determine as raízes de uma equação do 2º  grau 
utilizando diferentes processos;
Interprete  problemas  em  linguagem  gráfica  e 
algébrica;
Identifique e resolva equações irracionais;
Utilize  a  regra  de  três  composta  em  situações-
problema.

Grandezas e 
Medidas

Relações Métricas no 
Triângulo Retângulo

Teorema de 
Pitágoras;

Trigonometria no 
Triângulo Retângulo.

Conheça  e  aplique  as  relações  métricas  e 
trigonométricas no triângulo retângulo;
Utilize  o  Teorema  de  Pitágoras  na  determinação 
das medidas dos lados de um triângulo retângulo;
Realize cálculo da superfície e volume de poliedros.

Funções Noção Intuitiva de 
Função Afim;

Noção intuitiva de 
Função Quadrática.
(Noções básicas)

Expresse  a  dependência  de  uma  variável  em 
relação a outra;
Reconheça uma função afim e sua representação 
gráfica,  inclusive  sua  declividade  em  relação  ao 
sinal da função;
Relacione gráficos com tabelas que descrevem uma 
função;
Reconheça  a  função  quadrática  e  sua 
representação gráfica e associe a concavidade da 
parábola em relação ao sinal da função;
Analise graficamente as funções afins;
Analise graficamente as funções quadráticas.

Geometrias Geometria Plana;
Geometria Espacial;
Geometria Analítica.

Verifique  se  dois  polígonos  são  semelhantes, 
estabelecendo relações entre eles;
Compreenda e utilize o conceito de semelhança de 
triângulos para resolver situações-problema;
Conheça e aplique os critérios de semelhança dos 
triângulos;
Aplique  o  Teorema  de  Tales  em  situações-
problema;
Noções básicas de geometria projetiva.

Tratamento da 
Informação

Noções de Análise 
Combinatória;

Noções de 
Probabilidade;

Estatística;
Juros composto –
(noções básicas)

Desenvolva o raciocínio combinatório por meio de 
situações-problema  que  envolva  contagens, 
aplicando o princípio multiplicativo;
Descreva  o  espaço  amostral  a  um  experimento 
aleatório;
Calcule  as  chances  de  ocorrência  de  um 
determinado evento;
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Planejamento – 2010
Em 2010, o planejamento da disciplina de matemática ocorrerá em dois momentos. O 

primeiro  momento,  o  (a)  professor  (a)  planejará  4  aulas  semanais,  priorizando  os  conteúdos 
básicos da matemática e planejará 1 aula semanal para trabalhar exclusivamente a geometria. Não 
é preciso dois planejamentos.  Tão pouco dois  diários de classe.  Apenas fará uma distribuição 
coerente da geometria, parte da matemática aplicada esquecida por muitos professores, causando 
déficits enormes no aprendizado dos alunos. O objetivo da escola é também preparar os alunos 
para os diversos processos avaliativos (Prova Brasil,  SAEB, Enem, etc), e estes não deixam a 
geometria de lado.

O planejamento poderá continuar  sendo feito em cada quinzena ou como a unidade 
escolar definir.

No entanto todo planejamento deverá conter as seguintes partes:

I – JUSTIFICATIVA
 A razão de ser do planejamento anual. Sua relevância social, cultural e intelectual;

 Origem do processo. O por que aprender determinado conteúdo básico. 

 Contextualidade do planejamento (temporal, geográfico, cultural e intelectualmente)

Resultados  esperado:  em que medida  a  realização  do planejamento  contribuirá  para  o 

desenvolvimento  dos alunos e permitirá uma intervenção na realidade de sua prática escolar.

Note: A justificativa deverá responder a três questões básicas do processo didático: O por 

quê? O para que? E o como?

II – OBJETIVOS
Gerais:
             O que se pretende alcançar  ao final do processo ensino-aprendizagem. São as metas e 
os valores mais amplos que a escola procura atingir a longo prazo (1 ano). 
             Verbos que podem ser empregados na formulação de objetivos gerais são aqueles que 
sugerem muitas interpretações:
            Conhecer – desenvolver – aperfeiçoar – compreender – qualificar – entender – saber – 
melhorar – julgar – apreciar – raciocinar, etc.

Específicos: 
              Definição operacional das ações necessárias para o alcance de resultados satisfatórios 
pertinentes ao plano anual. São as proposições mais específicas referentes às mudanças 
comportamentais esperadas para um determinado grupo-classe, a curto prazo (uma semana, uma 
quinzena).
            Verbos que podem ser empregados na formulação de objetivos específicos são aqueles 
que sugerem menos  interpretações
           Aplicar – apontar – identificar – classificar – comparar – enumerar – distinguir – exemplificar – 
escrever – distribuir – relatar – listar – relacionar – citar – expor – resolver – fazer – destacar – dizer 
– ordenar – repetir – concluir.
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III - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – ESTRUTURANTE E BÁSICO
         Refere-se à organização do conhecimento em si, com base nas suas próprias regras. 
Abrange também as experiências educativas no campo do conhecimento, devidamente 
selecionadas e organizadas pela escola. O conteúdo é um instrumento básico para poder atingir os 
objetivos. Sendo assim, o conteúdos programático é um elenco dos sub-temas e conceitos a serem 
abordados no decorrer de cada bimestre letivo.  Para melhor organização, aconselha-se a divisão 
por bimestre.
        

IV - METODOLOGIA DE ENSINO
            Procedimentos a serem adotados no desenvolvimento do planejamento, para alcançar os 

objetivos propostos (como será feito, os passos para sua realização)

Note: A aprendizagem se realiza através da conduta do aluno que aprende mediante o que ele 
faz e não o que o professor. Cada atividade tem um potencial didático diferente, bem como 
limitações específicas.  Há,  por vezes,  a necessidade de combinar atividades para que se 
completem (interdisciplinaridade). Não é possível  oferecer “receitas didáticas” como quem 
entrega uma receita de cozinha. Os ingredientes são muitos e variam em cada situação de 
ensino, além de variar a personalidade do professor e as características dos alunos e da 
comunidade na qual se inserem.

V – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
            Como serão avaliados os alunos no transcorrer de cada bimestre letivo (contínua e 

diariamente).    Procedimentos avaliativos, tais como: trabalhos individuais, em grupos, pesquisa 

orientada,  provas,  seminários,  etc.  Os critérios  de  avaliação  devem possibilitar  a  verificação,  a 

qualificação e a apreciação qualitativa dos objetivos propostos, cumprindo pelo menos a função 

didática-pedagógica, de diagnóstico e de controle no processo educacional.

VI - RECURSOS DIDÁTICOS
            Materiais, humanos, tecnológicos e financeiros, necessários ao desenvolvimento do 

planejamento.  As tecnologias merecem estar presentes no cotidiano escolar primeiramente porque 

estão presentes na vida, mas também para diversificar as formas de produzir  e apropriar-se do 

conhecimento e permitir  aos alunos, através da utilização da diversidade de meios, familiarizarem-
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se com a gama de tecnologias existentes na sociedade (desmistificação e democratização).

VI – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BÁSICA
Discriminação,  segundo  ABNT,  das  fontes  de  pesquisas  consultadas  para  o  embasamento  do 

planejamento anual/quinzenal, e, as que serão utilizadas.

Livro didático adotado pela unidade escolar
COMPLEMENTAR
Livros, revistas, jornais que enriquecerão a prática cotidiana do professor.

Note: O plano de aula (diário, semanal ou quinzenal) é o detalhamento do plano anual de 
ensino. As unidades didáticas e subunidades (tópicos) que foram previstas em linhas gerais 
são agora especificadas e sistematizadas para uma situação didática real. A preparação da 
aula é uma tarefa indispensável e, assim como o plano anual de ensino, deve resultar num 
documento escrito que servirá não só para orientar as ações do professor como também 
possibilitar constantes revisões e aprimoramentos de um semestre para outro. Em todas as 
profissões  o  aprimoramento  profissional  depende  da  acumulação  de  experiências 
conjugando a prática e a reflexão criteriosa sobre a ação e na ação, tendo em vista uma 
prática constantemente transformadora para melhor. Resumindo: o planejamento quinzenal 
ou semanal, possibilita desenvolver as habilidades de açãoreflexãoação.

Caro  (a)   professor  (a),  nosso  trabalho  apresenta  funções  múltiplas  e  significativas  que  se 
desenvolvem como:
Preventiva: Consiste em acompanhar o processo pedagógico, a fim de obter  resultados positivos 
na melhoria da aprendizagem.
Construtiva: Auxiliar o (a)  aluno (a)  a superar as dificuldades de maneira positiva e cooperativa.
Criativa: Estimular a iniciativa do (a) aluno (a), buscando novos caminhos, pesquisando e criando 
novos recursos do ensino.
Formativa: Promover a formação do (a) aluno (a) na sala de aula.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Ministério da Educação.  Secretária de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 
Nacionais de  Matemática. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
BRASIL. LDB 9394 (1996). Lei das Diretrizes e Bases da Educação. Brasília, DF:  Ministério da 
Educação e Cultura, 1996.
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BRASIL.  Constituição  (1988).  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil. Brasília,  DF: 
Senado Federal,  2001.
FREIRE, Paulo.  Pedagogia da Autonomia.  Saberes necessários à prática educativa.  Paz e 
Terra: São Paulo, 1996.
IEZZI,  Gelson;  DOLCE, Osvaldo e MACHADO, Antônio.  Matemática e Realidade.  Atual  :  São 
Paulo, 2005. 
MORAN,  Edgar.  Os Saberes  necessários  à  Educação do Futuro.  8 ed.  Cortez.  São Paulo: 
Brasília-DF, UNESCO, 2003.

DIRETRIZES  CURRICULARES DE CIÊNCIAS
6º AO 9º ANO

 PROFESSOR: GABRIEL

 De acordo com os PCNs O ensino de Ciências deve despertar o raciocínio científico e não 
ser apenas informativo. Devem ser analisados aspectos cognitivos, a identidade cultural e social, a 
faixa etária, bem como, os diferentes significados e valores que o ensino assume para o educando 
tornando a aprendizagem mais atrativa e significativa em diversos aspectos.
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A associação entre Ciência e Tecnologia se amplia, tornando-se mais presente no cotidiano 
e modificando, cada vez mais, o mundo e o próprio ser humano visto que o ensinar Ciências é 
inquietar o aluno, desafiá-lo a refletir sobre suas representações do mundo e, a partir delas chegar 
ao conhecimento cientifico, estimulando-o a ser um eterno “pesquisador”.

Buscando superar a abordagem fragmentada do Ensino de Ciências, diferentes propostas 
têm sugerido o trabalho com temas que dão contexto aos conteúdos e permitem uma abordagem 
das disciplinas científicas de modo interrelacionado, buscando-se a interdisciplinaridade possível 
dentro da área de Ciências Naturais, utilizando para isso os chamados Conteúdos Estruturantes, 
que são os conteúdos norteadores de grande dimensão, os quais identificam e organizam uma 
disciplina escolar são eles: Ambiente, Corpo humano e Saúde, Matéria e Energia, Tecnologia. 

6º Ano

Tecnologia

• Satélites: Definição e utilização dos satélites
• Telecomunicações 
• O sol nossa estrela: Principais movimentos aparentes
•  As estações do ano
•   Fuso horário
•  Os astros no universo: O sol, as estrelas, e os planetas do sistema solar
• A Exploração do espaço pelo homem 
• Aparelhos que medem a pressão e a umidade atmosférica 
• Meteorologia e Previsão do tempo 
• Tecnologia utilizada para preparar o solo para o cultivo

Ambiente

• Distribuição de água na Terra 
•   Formação das chuvas   
• O ciclo da água
• Estados Físicos da Água
• Pressão, Temperatura e Densidade da Água   
• A Poluição e o Tratamento de Água 
• O fornecimento de Água nas cidades e suas principais utilidades
• Distribuição Regional da Água 
• Composição do ar
•  Pressão Atmosférica
• Camadas atmosféricas 
• Propriedades do ar 
• Poluição do ar  
• Efeito Estufa
• Mudanças Climáticas
• A Estrutura da Terra
• Rochas e Minerais
• Solo
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•  Solo e Microrganismos Parasitas
• O Lixo e a Reciclagem

Corpo Humano e Saúde 

• Contaminação da Água 
• Água Contaminada e Doenças: Disenteria, Malária, Dengue, Febre Amarela e Cólera 
• Saneamento Básico 
• Doenças transmitidas pelo ar
• Solo Contaminado e Doenças 

Matéria e Energia

• A utilização da água como recurso energético 
• O Ar como recurso Energético
• Fontes alternativas de energia: Energia eólica, solar e hidrelétrica 

* Devem ser englobados no planejamento aos conteúdos estruturantes descritos aspectos locais 
como: A distribuição de água na Cidade de Anápolis; Noções de Saneamento Básico; Qualidade do 
ar;  Mecanismos utilizados para coleta  de lixo;  Efeitos da queimada e o Desmatamento para o 
Cerrado; Importância da Preservação e Sustentabilidade Ambiental

7º Ano

Tecnologia
• Biotecnologia da utilização industrial de microrganismos e vegetais: Organismos 

Geneticamente Modificados (OGM)
• Os animais e as atividades humanas

Ambiente
• As plantas verdes e a produção de 

alimentos
• Algas Pluricelulares
• Briófitas
• Pteridófitas 
•  Gimnospermas 
• Angiospermas
• Morfologia: Raiz, Caule, Folha, Flor e 

Fruto
• Bactérias
• Os protozoários e as algas unicelulares
• Fungos

• Poríferos e Celenterados 
• Platelmintos
• Nematelmintos
• Moluscos
• Anelídeos
• Artrópodes
• Equinodermos
• Peixes 
• Anfíbios e Repteis
• Aves
• Mamíferos

Corpo Humano e Saúde 

• A utilização de plantas medicinais no tratamento de doenças
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• As Bactérias e o uso de antibióticos
• Principais doenças causadas por protozoários: Doença de Chagas, Leishmaniose, Malária
• Platelmintos e Doenças: Esquistossomose, Teníase 
• Doenças Causadas por Nematelmintos: Ancilostomose, Oxiurose, Filariose
• A importância do consumo de peixes para a saúde
• As relações animais seres humanos

Matéria e Energia

• Os biociclos e o fluxo de energia no ecossistema
• A inter-relação entre os animais e a manutenção do equilíbrio nos ecossistemas 

*Devem ser englobados no planejamento aos conteúdos estruturantes descritos aspectos relativos 
à Fauna e a Flora Goiana objetivando um maior enriquecimento dos temas abordados bem como a 
Importância da Preservação e Sustentabilidade Ambiental

8º Ano
Tecnologia:

• Equipamentos utilizados para observação e descrição de Células: Microscópio e Lupa
• Exames feitos com a utilização de imagens: ultra-sonografia, radiografia, endoscopia dentre 

outros
• Tecnologia da reprodução in vitro, inseminação artificial
• Tecnologias associadas ao diagnóstico e tratamento das DSTS
• Tecnologias envolvidas na manipulação genética, clonagem e aconselhamento genético 
• A doação de sangue e órgãos relacionada à tecnologia
• Objetos e aparelhos construídos pelo homem para corrigir deficiências dos órgãos e do 

corpo

Corpo Humano e Saúde

• A importância dos alimentos para a manutenção da saúde 
• Proteínas, Vitaminas, Lipídios e Sais Minerais
• Sistema Imunológico
• Anatomia e Fisiologia dos Sistemas: Circulatório, Digestivo, Excretor, Locomotor, Nervoso, 

Reprodutor e Respiratório
• Cuidados com o esqueleto e as articulações 
• Fraturas e Lesões ósseas
• Cuidados com o Sistema Nervoso
• Os prejuízos causados ao sistema nervoso pelo uso de drogas 
•  DSTS: Tratamento e principais medidas preventivas
• Métodos anti-conceptivos e controle de natalidade
• Aspectos Gerais da Genética
• A Determinação do sexo na espécie humana e em outros animais
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Ambiente

• O Sistema Sensorial e sua relação com o ambiente
• A importância da Conscientização Ecológica para a preservação da saúde 

* Devem ser englobados no planejamento aos conteúdos estruturantes descritos aspectos relativos 
aos temas transversais e a sustentabilidade ambiental

9º Ano

Tecnologia

• A utilização de materiais sintéticos no cotidiano
• Equipamento de segurança nos meios de transporte
• Aparelhos tecnológicos utilizados pelo homem: Computador, microondas, televisão, radio 
• Aparelhos de radiodiagnósticos 
• Aparelhos auditivos 

Ambiente:

• Contaminação do ambiente devido a utilização inadequada de substâncias tóxicas: 
Fertilizantes e defensivos agrícolas 

Matéria e Energia:

a) Estudo da Química:

• Estados físicos da matéria e fenômenos
•  Substância e misturas homogêneas e heterogêneas
• Elementos Químicos
•  Estrutura Atômica 
• Tabela Periódica
• Ligações Químicas 
•  Transformações Químicas: Reações Químicas
• Leis de Lavoisier e Proust
•  Funções Químicas: Ácidos, Bases, Sais e Óxidos

b) Estudo da Física:

• Os Movimentos
•  Velocidade e aceleração
•  Queda Livre
• Dinâmica: Forças, Peso, Ação e reação, Trabalho e Energia
• Energia potencial e cinética
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• Estudo das ondas e Luz
• Espelhos e Lentes
•  Calor e Temperatura
• Correntes e cargas elétricas
• Geradores e motores elétricos

* Devem ser englobados no planejamento aos conteúdos estruturantes descritos aspectos relativos 
ao cotidiano com enfoque em aspectos químicos e físicos relacionando-os ao meio ambiente e a 
sustentabilidade ambiental.

Referências Bibliográficas: 

BIZZO, Nélio  & JORDÃO, Marcelo.  Coleção Ciências BJ. 1ª Edição.  São Paulo SP Editora do 
Brasil, 2006.
CHASSOT, A. A ciência através dos tempos. 2ª Edição. São Paulo SP Editora Moderna, 2004.
COLEÇÃO, Projeto Araribá. 3ª Edição São Paulo SP Editora Moderna, 2006
DIRETRIZES CURRICULARES DE CIÊNCIAS. Secretaria  de Educação do Estado do Paraná. 
Departamento de Educação Básica. Curitiba 2007.
MINISTERIO DA EDUCAÇAO E DA CULTURA. Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências 
Naturais. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998.

DIRETRIZES CURRICULARES
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 LÍNGUA INGLESA
6º AO 9º ANO

COORDENADORA: FLAVIANE

Conteúdo Estruturante de Inglês conforme os livros adotados da Coleção Get Together- Saraiva
Volume/série Bimestre Grammar / Vocabulary

Vol.1 
 6º ano

1º Bimestre The English alphabet
Verb to be – present tense

The name/what
Possessives: my/your/his/her

Some greetings
Numbers 1 to 10

Some occupations
Indefinite articles

2ºBimestre Verb to be – present tense
Interrogatives: who/where

Some prepositions
Plural of nouns
School objects

Possessives: its/their/our/your
Colors

Demonstratives
Definite article: the

Family
3ºBimestre Possessive adjectives

Interrogative: how old
Cardinal numbers: 11 to 100

Some adjectives
Verb there to be – present tense

Question tag
Animals

Fruit
Interrogative: how many

Plural of nouns
4ºBimestre Some commands

Imperative
Some verbs

House/furniture
Some prepositions

Present progressive tense
Clothes

Foods/drinks
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Vol.2
7ºano

1ºBimestre Review
Dates/time

Months of the year
Countries/nationalities

Ordinal numbers: 1st to 31st

Interrogative: when
Possessive case

Prepositions: in/on
The weather

Modal verb can
Some verbs

2ºBimestre Verb to have – present tense
Indefinite adjectives: some/any/no
Interrogative words: what/which

Some objects
Time expressions

Simple present tense
Why/because
Preposition: at

Days of the week
Some verbs

3ºBimestre                                      Quantifiers
Interrogatives: how much/how many

Adverbs of frequency
Food/some nouns

Position of adjectives
Parts of the human body

Some adjectives
4ºBimestre Future with going to

Question tag
Object pronouns
Preposition: by

Means of transport
Some verbs
Would like
Imperative

Interrogative word: how much
Foods
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Vol.3
8º ano

1ºBimestre Possessive pronouns
Possessive adjectives
Interrogative: whose

Clothes
Verb to be – past tense

Verb there to be – past tense
Question tag

Directions/prepositions
Places

2ºBimestre Simple past tense/Regular verbs
Be born

Cardinal numbers
Simple past tense/irregular verbs

Question tag
3ºBimestre More irregular verbs

Also/either/too
Past progressive tense

Past tense of the verb “to lie”
Some verbs

4ºBimestre Some,any,no and derivatives
Places

Future with will
Question tag
Vocabulary

Vol.4
9º ano

1ºBimestre Review
Reflexive pronouns

Some/any
Some diseases

Comparison of adjectives: the simple degree and the 
comparative degree

Some adjectives
2ºBimestre The superlative degree

Irregular forms
Present perfect tense

Ever/already/yet/never/since/for
3ºBimestre Present perfect tense x simple past tense

Question tag
Just

Vocabulary
Modal verbs

4º Bimestre If clauses – 1st and 2nd

Conditionals

Some occupations

Relative pronouns
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Relative adverb: Where
Vocabulary

DIRETRIZES CURRICULARES

  LÍNGUA INGLESA - 6º AO 9º ANO

COORDENADORA: PROFESSORA FLAVIANE

6º ano

Aquisição de repertório lexical e Reconhecimento de estruturas

1º bimestre

Primeiros contatos

• Cumprimentos e despedidas.

• Identificação pessoal: nome, idade, endereço e telefone.

• Números em língua inglesa.

Gêneros para leitura e escrita

• Fichas de cadastro e formulários (identificação de dados).

Produção: cartão de identificação escolar.

2º bimestre

As línguas estrangeiras em nosso entorno

•  Reconhecimento  de  palavras  estrangeiras  em  nomes  de  lugares,  marcas  de  produtos, 
equipamentos, jogos, Internet etc.

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

Gêneros para leitura e escrita

•  Leitura  de  portadores  de  textos  impressos  que  tenham  palavras  estrangeiras  (camisetas, 
embalagens, manuais, cartões de jogos).

Produção: pôsteres sobre a presença da língua inglesa no cotidiano. 

Diretrizes 2010

38



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

3º bimestre

Descrição da escola

• Denominação de objetos (caneta, lápis, mochila) e móveis escolares (carteira, cadeira, lousa).

•  Denominação  dos  espaços  da  escola  (sala  dos  professores,  sala  de  aula,  biblioteca)  e  dos 
profissionais que nela atuam (inspetor, secretária, diretor, professor).

Gêneros para leitura e escrita

• Descrições de espaços escolares, de organograma de escola, de plantas de fachadas ou outros 
espaços de escola.

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

4º bimestre

Diferentes moradias

• Denominação de diferentes tipos de moradia.

• Relação entre ilustração e descrição de diferentes tipos de moradia.

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

• Adjetivos usados para descrever casas e seus espaços.

Gêneros para leitura e escrita

• Descrições de diferentes moradias, de plantas baixas de empreendimentos imobiliários etc.

Produção:  planta  baixa  de  uma  casa  contendo  itens  de  mobília,  com os  cômodos  e  móveis 
Identificados.

7º ano

Aquisição de repertório lexical e Reconhecimento de Estruturas Gramaticais

1º bimestre 

O bairro

• Denominação em língua inglesa dos diferentes espaços comerciais e comunitários que estão nos 
arredores da escola (banco, padaria, supermercado, farmácia).
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• Relação entre espaços comerciais, sua função e as ações que neles ocorrem tipicamente.

• Verbos de ação.

• Tempo verbal: presente.

• There is /there are.

Gêneros para leitura e escrita

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

Produção: descrição de diferentes espaços comerciais e comunitários do bairro, sua função e as 
ações que neles ocorrem, com apontamentos de intervenções para a melhoria da qualidade de 
vida.

2º bimestre

A língua inglesa e os esportes

• Denominação das diferentes modalidades de esportes.

• Reconhecimento de palavras inglesas ou de origem inglesa usada em língua materna

em diferentes modalidades esportivas.

• Relação entre modalidades esportivas e atividades praticadas pelos atletas (ações).

• Tempo verbal: presente contínuo e presente simples.

• Verbo modal can (para expressar habilidades).

• Denominação de países e nacionalidades.

Gêneros para leitura e escrita

• Leitura de descrições de modalidades esportivas presentes em suportes como o jornal e sítios da 
internet.

Produção: Cartão de identificação de um esportista ou de um esporte.Língua Estrangeira 
Moderna

3º bimestre

Entretenimento

• Denominação dos espaços de lazer da cidade (parques, museus, cinemas).

Diretrizes 2010

40



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

• Relação entre diferentes espaços de lazer e as atividades que neles se pode praticar (o

que fazer e onde).

•  Identificação  de  informações  específicas,  sobre  os  espaços  de  lazer,  tais  como horários  de 
funcionamento, localização, tarifas etc.

• Retomada: there + be / can / presente.

Gêneros para leitura e escrita

• Folhetos ou páginas da Internet ou revistas, produzidos em língua inglesa, para turistas

que visitam São Paulo ou Brasil.

Produção: folheto ilustrado sobre uma opção de lazer na cidade ou no bairro.

4º bimestre

Meu perfil, minhas preferências

•  Denominação  de  diferentes  atividades  de  lazer  (cinema,  leitura,  música  etc.)  praticadas  e 
apreciadas.

• Tempo verbal: presente (em foco: formas interrogativa e negativa).

Gêneros para leitura e escrita

• Entrevistas e perfis de pessoas que buscam amizades e participam em comunidades

virtuais.

Produção: perfil individual, em língua inglesa, em que constem informações pessoais (retomada da 
5ª série) e preferências.

8º ano

Ampliação de Repertório Lexical e Conhecimento Gramatical em Uso

1º bimestre

Comemorações ao redor do mundo

• Reconhecimento de comemorações (dia dos namorados, ano novo, independência)

que ocorrem em datas e de modos diferentes em diferentes países e culturas.

• Localização de nomes de países em mapas.
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• Localização de informações explícitas em textos informativos sobre o tema em estudo.

• Tempos verbais: presente (retomada) e passado.

• Datas.

• Retomada: nomes de países e nacionalidades em língua inglesa.

Gêneros para leitura e escrita

• Textos informativos de datas comemorativas, calendários de eventos, mapas etc. (localização de 
informações explícitas).

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

2º bimestre

“A day in the life of ...”: rotinas de jovens em lugares diferentes do mundo

Verbos de ação (retomada).

• Tempo verbal: presente (retomada).

• Advérbios de tempo, freqüência, lugar e modo.

Gêneros para leitura e escrita

• Entrevistas, depoimentos, e-mails, diários etc., sobre rotina.

• Leitura de gráficos, análise de dados obtidos em levantamentos e pesquisas sobre o cotidiano e 
as preferências de jovens (localização de informações explícitas em textos informativos e 
descritivos).

Produção: coletânea com e-mails ou cartas produzidos pelos alunos para correspondência com 
epals ou penpals.Língua Estrangeira Moderna

3º bimestre

Hábitos de alimentação

• Denominação das diferentes refeições, alimentos e bebidas.

• Relação entre alimentos e bebidas e refeições.

• Identificação dos hábitos alimentares em diferentes culturas.

• Distinção entre alimentos e bebidas saudáveis x não-saudáveis (junk food x
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healthy food).

• Os diferentes significados dos pronomes indefinidos (quantificadores): much, many,

a lot, (a) little, (a) few, some, any, no.

• Tempo verbal: presente (retomada).

• Dicas para uma alimentação saudável.

• Verbo modal should.

Gêneros para leitura e escrita

Leitura de cardápios, tabelas (o valor nutricional de diferentes alimentos), rótulos etc.

Produção: cardápio saudável para a cantina da escola.

4º bimestre

Qualidade de vida – o que é, o que mudou.

• Identificação de mudanças nos hábitos das pessoas durante determinados períodos

da vida: infância, namoro, estudo, alimentação, atividades de lazer etc.

• Identificação de mudança de hábitos em diferentes épocas (a vida de um jovem hoje

a de quem foi jovem há 30 anos).

• Organização de eventos em uma linha do tempo.

• Advérbios e expressões adverbiais de tempo.

• Tempos verbais: passado (retomada), passado contínuo, used to.

Gêneros para leitura e escrita

• Entrevistas, trechos de artigos de revista, em língua inglesa, sobre o tema.

Produção: entrevistas com pessoas mais velhas sobre como foi sua adolescência.

9º ano     

Conhecimento gramatical e Lexical em Uso

1º bimestre
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Biografias de pessoas marcantes

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

• Identificação de quando e onde as pessoas nasceram e estudaram, que língua falam,

de que gostavam quando eram pequenas.

• Relação entre biografias e profissões.

• Tempos verbais: passado e presente (retomada) e reconhecimento de uso do presente perfeito.

Gêneros para leitura e escrita

Biografias e entrevistas.

Produção: biografia de pessoa que admira.

2º bimestre

Inventores famosos e suas invenções

• Relação entre invenções e inventores (quem fez o quê).

• Descrições de invenções, situando-as no momento histórico.

• Relação entre uma invenção e seu uso social.

• Tempos verbais: passado e presente (retomada) e voz passiva (It’s used for ....ing).

• Verbos e adjetivos.

Gêneros para leitura e escrita

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

Produção: descrição de um produto ou equipamento inventado pelo aluno.

3º bimestre

Narrativas pessoais: um episódio em minha vida

• Identificação dos elementos de uma narrativa (o quê, quando, onde, como).

• Organização de eventos cronologicamente.
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• Relação entre um acontecimento e uma emoção por ele provocada.

• Tempos verbais: passado e passado contínuo (retomada).

• Adjetivos para descrever sensações e sentimentos.

• Advérbios de tempo, lugar e modo.

Gêneros para leitura e escrita

Pequenas Produção: roteiro para dramatização, em língua inglesa, de uma cena (episódio na vida

dos alunos).

4º bimestre

O mundo ao meu redor e minha vida daqui a dez anos

• Previsões para o futuro pessoal e coletivo.

• Relação entre mudanças e aspectos da vida pessoal e social.

• Advérbios e expressões adverbiais de tempo.

• Estudo dos adjetivos (formas comparativas).

• Tempo verbal: futuro (will, there will be).

• Estruturas verbais: hope to; wish to, would like to

Gêneros para leitura e escrita

Depoimentos, excertos de artigos opinativos sobre o futuro.

Produção: relato autobiográfico organizado em três partes: apresentação pessoal, fatos

marcantes e expectativas para o futuro.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais: Terceiro e Quarto Ciclos do 
Ensino Fundamental: Língua Estrangeira/Secretaria de Educação Fundamental – MEC/SEF, 1998.

AUN, Eliana e outras: Get Together vols. 1, 2, 3 e 4. Saraiva: 2005.
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DIRETRIZES CURRICULARES DE EDUCAÇÃO RELIGIOSA

6º AO 9º ANO

COORDENAÇÃO: PROFESSORA  LANNA ROCHA

Perfil do Professor de Educação Religiosa

O professor de Educação Religiosa deve ser como todo professor de todas as disciplinas: 
amável,  afável,  compreensivo,  autêntico,  estudioso,  que  procura  se  atualizar  para  melhor 
desempenhar suas funções de educador.É enérgico sem ser opressor. Deve ser aberto ao diálogo 
ecumênico  e  inter-religioso.  Respeita  o  direito  de  pensar  diferente  do  outro.  Sabe  lidar  com 
preconceito racial, gênero, social, religioso e cultural para poder ajudar seus alunos a aceitarem as 
diferenças, pois a Educação Religiosa por lei não pode proselitismo fazer, isto porque o Estado 
laico é por respeito à pessoa humana e sua tradição familiar religiosa e cultural resguardar. Deve 
aberto ser à situação social que envolve o educando no contexto familiar, social e cultural e de toda 
a comunidade escolar. Precisa ser ético, lutar pelos valores morais e democráticos. Deve estar 
aberto à tradição cultural de seu povo. Deve estar comprometido com a justiça para que a paz 
possa reinar para todos, pois só haverá paz quando a justiça para todos reinar. O professor deve 
estudar  e  também  pesquisar  sobre  o  meio  ambiente  e  levar  a  sério  seus  alunos  a  natureza 
preservar, para a vida humana conservar. Não pode e não deve alienado ser para poder levar seus 
alunos à pesquisa e tudo estudar sobre a vida humana, como: saúde, alimentação, sexualidade, 
emprego,  desemprego,  segurança,  entre  outros  e  assim  o  professor  será  um  exemplo  para 
todos.aFelizes, muito felizes, serão todos que promoverem a paz através de seu exemplo e seu 
trabalho  honesto  sua  dedicação,  seu  amor  ao  ser  humano  e  a  toda  criatura  criada  pelo 
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Transcendente e que contribui para a formação de seres capazes de o mundo transformar para que 
todos se sintam irmãos.

 Ao iniciarmos nossas atividades deste ano, como educador de Educação Religiosa, temos a 
oportunidade que esta disciplina nos oferece de sermos verdadeiros agentes de transformação na 
sociedade. A cada aula, a cada conteúdo apresentado,a cada gesto feito, a cada palavra, acontece 
ou não o novo e o diferente.A cada dia podemos fazer acontecer o grande milagre da educação 
que é formar um cidadão consciente para a vida em sociedade e aberto ao universo religioso.

Matriz Curricular

6º ANO

Religião 
• Etimologia;
• Palavras e conceitos relevantes;

      Conceito de Religião
      Características das religiões;

• Símbolos de várias religiões; 
• Identificação  dos símbolos mais importantes de cada tradição religiosa.

• Idéia do Transcendente
• Textos que transmitem, conforme a fé dos seguidos, uma mensagem do Transcendente.
• A vida da comunidade indígena é toda permeada de religiosidade;
• Superstições;
• Valores;
• O sistema de valores determinando atitudes e comportamentos em vista de objetivos 

religiosos;

7° Ano

.
• Evolução da estrutura religiosa nas organizações humanas;
• Culturas e tradições religiosas;
• As cinco maiores religiões;
• Significado da palavra sagrada no tempo e no espaço (textos sagrados e tradições orais);
• A construção da idéia do Transcendente no tempo e no espaço; 

                     Rituais
• Celebrações  das diferentes Tradições Religiosas;( as festas cristãs como a Páscoa, o 

Natal, a Festa das Flores, o Yom Kippur dos judeus ( dia do grande perdão),  Pessach 
(páscoa judaica),além de outros eventos;

• Construtores da Paz;
• O sistema de valores determinando atitudes e comportamentos em vista de objetivos 

religiosos.
•  Valores;
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8º ano

• A diversidade de crenças;
• Namoro cristão;
• Respeito á diversidade religiosa;
• Os mitos e segredos sagrados na história dos povos;
• Como tudo começou;
• Textos sagrados orais e escritos;
• A experiência religiosa elemento vital para o fiel;
• Religiosidade na cultura indígena;
• A fundamentação dos limites éticos estabelecidos pelas Tradições Religiosas;
• Superstições;
• O sistema de valores determinando atitudes e comportamentos em vista de objetivos 

religiosos.
• Valores
• As exigências e qualidades éticas do procedimento humano na perspectiva da Tradição 

Religiosa.

9º ano

• Textos sagrados orais e escritos; 
• Namoro cristão;
• Ensinamentos  sagrados  transmitidos de forma oral  e escrita pelas diferentes culturas 

religiosas, expressos na literatura oral e escrita, como em cantos, narrativas, poemas, 
orações etc.

• As dez maiores religiões;
• Rituais;
• Festas religiosas; são eventos organizados pelos diferentes grupos religiosos, com 

objetivos diversos: confraternização, períodos ou datas importantes. Entre eles, destacam-
se:

• Peregrinações;
• Festas familiares;
• Festas nos templos;
• Datas comemorativas.
Entre os exemplos a serem apontados, estão:Ramadã (islâmica), Kuarup (indígena) , Pessach 
(judaica);

 Abordar o fenômeno religioso e os diversos elementos das religiosidades, em consonância com a 
legislação em vigor, atravès de textos, discussões, conteúdos formativos, músicas, entrevistas, 
dinâmicas, jogos, teatro,etc.

Sugestões - 6º ao 9º
    Valores
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1º Bimestre         2º Bimestre            3º Bimestre      4º Bimestre
Amizade                Amor                   Ética/Justiça    Fraternidade
Respeito              Obediência              Lealdade         Solidariedade

Sugestões de livros:                          Filme:
Deus negro                                        O presente                            
O presente precioso                           Escola da vida
      

                                        
      Coordenação Educação Religiosa

                                                           Lanna Rocha
    

   

DIRETRIZES CURRICULARES DE ARTES
6º AO 9º ANO

COORDENADORA: LANNA ROCHA

         A área de Artes dentro dos Parâmetros Curriculares Nacionais situa-se como conhecimento 
que envolve tanto a experiência de aprender arte por meio de obras originais, de reproduções e de 
produções sobre a arte, tais como textos, vídeos e gravações, entre outros, como aprender o fazer 
artístico, ou seja, entende –se que aprender arte envolve não apenas uma atividade de produção 
artística pelos  alunos,  mas também compreender  o  que fazem e o que os outros fazem,  pelo 
desenvolvimento da percepção estética, no contato com o fenômeno artístico visto como objeto de 
cultura na história humana e como conjunto de relações. É importante que os alunos compreendam 
o sentido do fazer artístico, ou seja, entendam que suas experiências de desenhar, cantar, dançar, 
filmar, gravar ou dramatizar não são atividades que visam a distraí-los da “seriedade” das outras 
áreas.  Sabe-se que,  ao fazer e conhecer arte,  o aluno percorre trajetos de aprendizagem que 
propiciam conhecimentos específicos sobre sua relação com o mundo.  Além disso, desenvolvem 
potencialidades (como percepção, observação, imaginação e sensibilidade) que podem contribuir 
para a consciência do seu lugar no mundo e para a compreensão de conteúdos das outras áreas 
do currículo.          
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Aprender arte é desenvolver progressivamente um percurso de criação pessoal cultivado, ou 
seja,  mobilizado pelas interações que o aluno realiza no ambiente natural  e sociocultural.  Tais 
interações são realizadas:

• Com pessoas que trazem informações para o processo de aprendizagem (outros alunos, 
professores, artistas, especialistas);

• Com obras de arte (acervos, mostras, apresentações, espetáculos);
• Com motivações próprias e do entorno natural;
• Com  fontes  de  informação  e  comunicação  (reproduções,  textos,  vídeos,  gravações, 

televisão, rádio, Internet);
• Com os próprios trabalhos e os dos colegas.

          Fazer arte e pensar sobre o trabalho artístico que realiza, assim como pensar sobre a arte 
que vem sendo produzida na história, pode garantir ao aluno uma aprendizagem contextualizada 
em relação aos valores e modos de produção artística nos diversos meios socioculturais.
          Ensinar Artes em consonância com os modos de aprendizagem do aluno significa não isolar 
a escola da informação social e ao mesmo tempo, garantir ao aluno a liberdade de imaginar e 
edificar  propostas  artísticas  pessoais  ou  grupais,  desenvolver  sua  cultura  de  arte  fazendo  e 
apreciando produções artísticas, que são ações que integram o perceber, o pensar, o aprender, o 
recordar, o imaginar, o sentir,  o expressar, o comunicar. Nesse contexto, o aluno aprende com 
prazer a investigar e compartilhar sua aprendizagem com colegas e outras pessoas, ao relacionar o 
que aprende na escola com o que passa na vida social de sua comunidade.
          Busca-se orientar o trabalho com o objetivo de preservar e impulsionar a dinâmica das 
relações  entre  o  desenvolvimento  e  a  aprendizagem,  estimulando  a  autonomia  do  aluno  e 
favorecendo o contato sistemático com os conteúdos, temas e atividades que melhor garantirão 
seu progresso e integração como estudante e cidadão.  

6º ano

 - Comunicação visual;
- Elementos  caracterizadores das artes visuais;
- Ponto;
- Cor;
- Classificação das cores ( primário, secundário, terciário e cores neutras);
- Cores quentes e cores frias;
- Texturas;
- Volume;
- Tipos de desenhos: incompletos e pela sugestão do traço;
- Técnicas para colorir;
- Linha e simetria;
- Frisas;
- Ampliação de figuras (quadrinhos); 
- A história em quadrinhos;
- Onomatopéia e balões;
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- Metáforas;
- Direção de procedência da luz e a sombra relativa;
- Comunicação musical;
- Representação do som musical;
- Representação que indica a altura do som;
- Elementos da musica: ritmo, melodia e harmonia;
- Produções musicais na historia;
- Teatro;
- Elementos teatrais: texto, ator, público, personagem;
- A dança desde a pré-história;
- Ritmos que marcam a história: Lundu,  Choro, Modinha, Caipira , Sertaneja, Samba, Rap, Gospel.

7º ano

Desenhos;
- Arte do desenho;
- Estudo da obra;
- Tipos de desenho;
- Desenho do natural ou desenho de 
observação;
- Desenho abstrato;
- Desenho de criação;
- Pintura e suas técnicas;
- A obra e seus detalhes;
- Movimentos artísticos;;
- Surrealismo, abstracionismo, 
expressionismo;
- Música;
- Elementos caracterizadores do som;
- Altura;
- Duração;
-Timbre;
- Intensidade;
- Usando a voz;

- Cuidados com a voz;
- Classificação das vozes;
- Vozes agudas;
- Vozes graves;
- A dança como expressão e manifestação 
social;
- Elementos caracterizadores da dança;
- Força;
- Espaço;
- Tempo;
- Fluência;
- Danças populares brasileira.

- Teatro;
- Gêneros teatrais;
- Tragédia;
- Comédia;
- Sátira;
- O ato de representar;
- Maquiagem;

8º ANO

Artes visuais;
- Gravuras e impressão;
- Arte e artesanato;
- Colagem nas artes visuais
- Mosaico;
- Luz e sombras;
- Movimentos artísticos;
- Instrumentos musicais;
- Família dos instrumentos musicais;
  .percussão;
  . sopro;
  . corda;

- Instrumentos eletrônicos;
- Banda;
- Orquestra sinfônica;
- Conjuntos populares;
-Música popular brasileira.
- Teatro;
- Teatro, ator, público;
- Expressão facial e expressão corporal;
- Maquiagem e figurino;
- A magia das máscaras e teatro de fantoche.

- Dança clássica e moderna;
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- Dança clássica;
- Dança,corpo e expressão;

- Ritos Africanos.

9º ANO
-Trabalhos manuais;
( máscaras, fantoches, etc).
- Escultura;
- Desenhos de humor:
- Caricaturas;
- Charges;
- Cartuns;
- Releitura;
- Realismo e naturalismo;
 - Música brasileira;

- Grandes músicos brasileiros;
- Heitor Villa – Lobos;
- Tom Jobim;
- Caetano Veloso;
- Luiz Gonzaga;
- Outras modalidades;
- Teatro, arte da convivência;
- Equipe artística/ técnica;
- Teatro de rua;

                                                
Sugestões de alguns pintores para serem trabalhados durante o bimestre:
-Candido Portinari;
-Siron Franco;
-Jean Baptiste Debret;
-Claude Monet;
-Emiliano Di Cavalcante;
-Burle Marx.

Semear,Criar e Educar é pura Arte.

Arte que o professor faz brotar e crescer em cada um de seus alunos.
Todo professor é o  “Semeador” que cuida com carinho das sementes,

 do plantio e da colheita, num ciclo que se repete e se perpétua.
Lanna Rocha

                                                 

Olhar para cima

CERTA VEZ UM JOVEM MARINHEIRO TEVE QUE SUBIR AO MASTRO DURANTE 
UMA TEMPESTADE.

AS ONDAS LEVANTAVAM O BARCO PARA ALTURAS ESTONTEANTES E LOGO 
EM SEGUIDA 

JOGAVAM-NO PARA PROFUNDEZAS ABISMAIS 
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O JOVEM MARUJO COMEÇOU A SENTIR VERTIGEM E ESTAVA QUASE CAINDO 
O CAPITÃO GRITOU:

"MOÇO, OLHE PARA CIMA". 

DE MANEIRA DECIDIDA, O MARINHEIRO DESVIOU O OLHAR SEU OLHAR DAS 
ONDAS AMEAÇADORAS

E OLHOU PARA CIMA. ELE CONSEGUIU SUBIR COM SEGURANÇA E 
EXECUTAR A SUA TAREFA 

QUANDO OS DIAS DE TRIBULAÇÃO REVOLVEM A NOSSA VIDA, QUANDO AS 
TEMPESTADES DA VIDA

NOS CONFUNDEM, PERDEMOS O EQUILIBRIO E SOMOS AMEAÇADOS DE 
DESPENCAR. 

ENTRETANTO SE DESVIAR-MOS NOSSO OLHAR DOS PERIGOS E OLHARMOS 
PARA O AJUDADOR,

SE BUSCARMOS A FACE DO SENHOR EM ORAÇÃO E AGARRAMOS A SUA 
PODEROSA MÃO, 

NOSSO CORAÇÂO SE AQUIETARÁ, RECEBEREMOS FORÇA E PAZ PARA 
PODERMOS EXECUTAR AS NOSSASTAREFAS 

EM MEIO AS TEMPESTADES E FINALMENTE SEREMOS VITORIOSOS.

Autor desconhecido

                                 

É culpa do paciente. É claro

- Você sabe, Maria, eu estou desolada. Adoro o Rafael, descobri que ele é o 
homem da minha vida,  e agora o mundo desaba sobre nossa cabeça com esse 
maldito processo. Estou arrasada e com muito medo de que o meu Rafa vá para a 
cadeia...

- Espera aí. Eu estou fora do assunto. Por que estão processando o Rafael? O 
que houve com seu trabalho na farmácia?

- Ah, Maria. Uma loucura causada por pessoas ignorantes.
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O Rafael. como você sabe, adora fazer experiências com remédios. E não é que, há 
mais  ou  menos  um  mês,  misturando  certos  sais  com  um  xarope,  ele  acabou 
inventando  um  sensacional  remédio  para  provocar  rápido  emagrecimento.  A 
descoberta  é  extraordinária  e,  ainda  há  poucos  dias,  fomos  comemorar  essa 
invenção que vai levar o Rafa para as primeiras páginas dos jornais do mundo e, 
certamente,  garantir-lhe  um  prêmio  Nobel.E  agora,  com  esses  malditos  a 
processarem-no, tudo pode desabar .. Estou inconsolada.

Mas, calma. A verdade sempre vence. Explique-me, por que o processo? Os 
pacientes não emagreceram com o remédio?

Ali,  isso  é  impossível  saber.  Todos  os  pacientes,  logo  após,  as  primeiras 
colheradas  do  remédio,  morreram  e  agora  seus  familiares  querem  processar  o 
Rafael.  É um absurdo, pois se morreram. como podem saber se o remédio fazia 
efeito ou não?

- Deus meu! Quantos pacientes usaram o remédio do Rafael?
-Nove ao todo.  Um, ainda ontem, estava em coma. Hoje já deve,  como os 

outros, ter morrido. E não é que seus parentes, estúpidos, querem pôr a culpa no 
remédio?  O  Rafa  é  ótimo,  o  remédio  excelente,  os  pacientes  morreram apenas 
porque são maus pacientes. Culpa deles, é claro.

Isso também acontece com alguns professores.
Existem os que acreditam que suas aulas são maravilhosas e que somente os 

"maus"  alunos  não  as  aproveitam.  Se  ficam  reprovados.  estão  certos  que  tal 
acontece porque assim o querem ou porque não merecem a aprovação. Esquecem 
que a aprendizagem é uma conquista pessoal.  e, o que é fácil  para alguns, nem 
sempre  o  é  para  todos.  Acham que  seus  métodos  são  perfeitos,  os  alunos  são 
reprovados porque são maus alunos. Também. culpa deles. é claro.

(Celso Antunes)

MENSAGEM
Estamos juntos
Você e eu... nós...
Algumas horas no dia-a-dia, mas juntos...
É o que importa.
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Vamos caminhar juntos,
Bem juntos, as mãos unidas,
O coração alegre...
Juntos, passo a passo.

Aqui, lhe daremos amor
A cada instante da união:
No trabalho
Nas palavras ditas e pensadas
Nas brincadeiras.

Muitas vezes lhe diremos “Não”...
E guardaremos para depois o “Sim”
Podemos ficar zangadas
E até falar mais alto...
Saiba porém que isto
Também é amor
O importante é que
ESTAMOS JUNTOS

Coordenação – Anos Finais – Janeiro/2010

Nascido para vencer

“Faça o que pode, com o que tem, onde estiver “
                                                                                                              Franklin Roosevelt

Como seres evolutivos que somos, temos como meta maior, vencer. Contudo, às vezes, não 
sabemos ao certo o que é vencer. Tomamos como parâmetros as vitórias alheias e julgamos que 
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vencer passa a ser sinônimo de ter o carro mais famoso do ano, ter uma excelente habitação na 
cidade e uma casa na  praia mais badalada e assim por diante. Na verdade estes são batiza dores 
genéricos  que  as  vezes  não  espelham  as  nossas  reais  necessidades  e  motivações  mais 
verdadeiras.

Por  isso,  antes  de  dizermos  genericamente  que  desejamos  vencer,  ter  sucesso,  é 
necessário identificar concretamente que coisas significariam para nós vencer. Para alguns vencer 
pode ser sinônimo de conseguir estabelecer seu próprio negócio e obter um retorno de 10% ao 
ano, após os dezoito primeiros meses. Para outros, passar no vestibular e iniciar o curso que tanto 
queriam, ou namorar aquelas pessoas com quem tanto sonharam.

O importante é ter consciência de que vencer é conseguir aquilo que desejamos, no prazo 
imaginado e nas condições almejadas. Não importa se o que desejamos pareça pequeno ou banal 
aos olhos alheios. Todos os anos nós temos objetivos diferentes. Vencer não é um alvo estático. O 
que importa de fato é saber com clareza quais são os indicadores pessoais de sucesso (neste ano, 
nos próximos três, cinco, dez anos).

O referencial externo não deve dirigir nossos sonhos. A motivação/aspiração intrínseca deve 
ser o nosso guia e mestre.

De  qualquer  forma,  seja  qual  for  o  nosso  plano  para  vencer,  devemos  considerar  a 
possibilidade  de  desenvolver  algumas  habilidades  duráveis,  algumas  características  básicas 
poderão em muito contribuir para o nosso sucesso.

Existem  habilidades  duráveis  que,  por  nunca  absolescerem,  vale  a  pena  cultivar  ou 
desenvolver  para  que  possamos  ser  mais  competitivos  e  satisfeitos  com  nos  mesmos.  Estas 
habilidades são:

FLEXIBILIDADE- estar sempre aberto a novas idéias. Pensar a partir de novos paradigmas 
(padrões), olhar os mesmos fatos de coisas com olhos diferentes, com outras lentes e referenciais, 
sob novos ângulos.

VERSATILIDADE- ter  a  capacidade  de  ocupar  vários  papéis,  que  exijam  habilidades 
variadas,  percebendo como eles se relacionam entre si.  Seja mais generalista,  conheça outras 
funções, atividades, profissões, comunidades, empresas, famílias.

LIDERANÇA- conheça as pessoas, aprecie trabalhar em equipe e forme uma equipe de alto 
nível.  Conheça  as  tendências  do  mercado,  mostre  os  caminhos,  faça  previsões.  Mobilize  as 
pessoas ao seu redor a enxergarem e aproveitarem as oportunidades, respondendo com rapidez 
às novas demandas e necessidades de um mundo em mudança.  Preste atenção nos clientes 
internos e externos. Entenda de gente.

ÉTICA- tenha uma conduta ética exemplar, mesmo num país ou situação onde muitos não a 
tenham. Seja coerente com os seus valores, com os seus princípios. Preserve os valores. Só assim 
você manterá seu equilíbrio interior e contribuirá para uma evolução mais harmônica, produtiva e 
íntegra.

PENSAMENTO SISTÊMICO – ter visão holística, ser capaz de perceber como as partes se 
relacionam com o todo, para só depois interferir nos processos, de forma ecológica, sem ferir o 
sistema, auxiliando-o a funcionar de forma integrada e fluída.

DECISÃO- aprender a tomar decisões em um ambiente de incertezas é estratégico para 
qualquer pessoa. Adotar os melhores métodos e não temer decidir, assim como tomar decisões por 
consenso é essencial. Para isso é preciso, saber discernir, avaliar com precisão os fatos, utilizar 
corretamente a intuição e estar comprometido com os resultados finais.

COMUNICAÇÃO- o sucesso naquilo que realizamos é proporcional  a nossa capacidade de 
estabelecer  uma comunicação eficaz e ativa.  Na era do conhecimento,  saber  transmitir  idéias, 
emoções e intenções é fundamental. 

ATUALIZAÇÃO- estar  atento  às  mudanças,  conhecer  as  inovações  e  medidas  que 
interferem no seus negócios e na sua vida.  O avanço tecnológico acelerado não espera pelos 
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retardatários,  e  chegará  primeiro  quem  estiver  mais  preparado.  Hoje  poder  é  sinônimo  de 
informação/conhecimento.

EQUILIBRIO EMOCIONAL – desenvolver hábitos de vida saudáveis para reduzir o stress e 
aumentar a alto-estima, para ficar no próprio eixo e sentir-se seguro e confiante, para agir com 
naturalidade, espontaneidade e satisfação.
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