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1. SISTEMA DE EDUCAÇÃO NACIONAL 

 

A escola como uma instituição social busca proporcionar aos alunos, meios e condições 

para o desenvolvimento global de suas potencialidades. Para tanto, valoriza a integração da 

cultura regional com o conhecimento universal, contribuindo para a formação de pessoas 

participantes, reflexivas, críticas e transformadoras do seu meio. 

A educação formal se caracteriza pela institucionalização da educação e supõe um 

conjunto de órgãos, intencionalmente organizados, para desenvolver o processo de ensino-

aprendizagem que igualmente sofre influências do meio social. 

A educação informal se caracteriza pela totalidade de influências da família e do meio 

social sobre o comportamento pessoal e ocorre pela assimilação de crenças, cultura, costumes, 

moral e valores. 

O Sistema de Educação do Brasil é regulamentado pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional- LDBEN nº 9394 de 23 de dezembro de 1996, também conhecida como Lei 

Darcy Ribeiro. 

O Título I, Art. 1º da citada Lei - estabelece que a educação abrange os processos 

formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e 

nas manifestações culturais. 

O Título II - que trata dos Princípios e Fins da Educação Nacional – determina: 

No Art. 2º - que a educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

O Art. 3º - estabelece como princípios norteadores do ensino: 

 I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

 II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e 

o saber; 

 III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

 IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

 V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

 VI - gratuidade no ensino público em estabelecimentos oficiais; 

 VII - valorização do profissional da educação escolar; 
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 VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos 

sistemas de ensino; 

 IX - garantia de padrão de qualidade; 

 X - valorização da experiência extraescolar; 

 XI - vinculação entre a educação, o trabalho e as práticas sociais. 

 A LDBEN trata a escola e o aluno com uma ênfase que não havia sido ainda dada pelas 

leis que a antecederam.  

 

1. 1. Organização da educação sob a luz da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) 

 

A LDBEN apresenta várias possibilidades para a organização da educação básica. Mas 

essas sugestões são dadas sempre com base na ideia de que cada sistema têm suas 

peculiaridades e, por isso, devem adotar as alternativas que considerarem mais adequadas, 

privilegiando sempre as que melhor servirem aos interesses do processo de aprendizagem. 

Segundo o Art. 8º da LBDEN, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. 

A lei organiza a educação em níveis – educação básica e educação superior e 

modalidades: educação especial, educação a distância, educação de jovens e adultos, educação 

indígena e educação profissional de nível técnico e educação no campo. 

A educação básica é formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio. 

 

1.1.1 Educação Infantil 

Primeira etapa da educação básica tem como finalidade o desenvolvimento integral da 

criança até 6 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade e será ofertada em creches ou entidades 

equivalentes, para crianças de até 3 anos de idade; e pré-escolas, para as crianças de 4 a 6 anos 

de idade. 

Na educação infantil não haverá reprovação, devendo a avaliação ser realizada mediante 

acompanhamento contínuo e registro do desenvolvimento da criança, sem objetivo de 

promoção, mesmo para acesso ao ensino fundamental. 
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1.1.2 Ensino Fundamental 

Os legisladores definem como direito subjetivo e o tornam obrigatório, inclusive para 

os que nele não ingressaram na idade própria. 

 O ensino fundamental regular tem como objetivo a formação básica do cidadão 

mediante: 

 I. o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

 II. a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das 

artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

 III. o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

 IV. o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 

tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

 A Lei Nº 11.114 de 2005 estabelece o acesso ao ensino fundamental a partir dos 6 anos 

de idade. 

 

1.1.3 Ensino Médio 

Etapa final da educação básica, com duração mínima de 3 anos, tem como finalidades: 

 I. a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino 

Fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

 II. a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de 

ocupação ou aperfeiçoamento posterior; 

 III. o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

 IV. a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 

relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. 

Vale ressaltar que com o Decreto Nº 5.154 de 2004 foi permitida a possibilidade de 

ofertar a educação profissional, de forma integrada, concomitante com o ensino médio ou 

subsequente. 

A Educação Superior abrange os cursos de extensão, graduação (bacharelado e 

licenciatura), pós-graduação (strito sensu: mestrado e doutorado, e latu sensu: especialização e 

aperfeiçoamento) e sequenciais. 
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A Educação Básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, 

alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na 

competência e em outros critérios, ou por outras formas de organização. 

A escola poderá, ainda, organizar classes, ou turmas, com alunos de séries distintas, com 

níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou 

outros componentes curriculares.  

 

2. MODALIDADES DE ENSINO 

2.1 Educação de Jovens e Adultos 

Proporciona àqueles que não tiveram acesso à escola regular, fundamental ou médio, na 

idade própria. Essa modalidade de ensino prevê cursos e exames. 

Para o ingresso na educação de jovens e adultos no estado da Bahia, o estudante 

obrigatoriamente deve ter 18 anos. Para conhecer mais sobre educação de jovens e adultos 

consulte os Arts 37 e 38 da LDB, Parecer 11/2000, Resolução 01/2000, do CNE, Resolução 

CEE nº 79/2008 e Resolução CEE Nº 239/2011. 

 

2.2 Educação a Distância 

Consiste em uma forma de ensino que possibilita a aprendizagem mediada por 

tecnologias e recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes 

suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos 

meios de comunicação. 

  Os tópicos a seguir foram retirados da pesquisa realizada por Freitas (2017).  

 

3. GLOSSÁRIO TÉCNICO DE EDUCAÇÃO ADOTADO PELO SESI NACIONAL 

 

 O glossário técnico a baixo apresentado é um alinhamento do Departamento Nacional. 

Diante disso, não cabe possíveis alterações ou modificações, sendo o mesmo utilizado na 

íntegra. 
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Quadro 01 – Glossário técnico 

(Continua) 

TERMO CONCEITO 

MOBILIDADES

PARA OS 

SISTEMAS 

Aprovado 

É o aluno que alcançou os critérios mínimos 

para a conclusão satisfatória da etapa de ensino, 

período, unidade curricular ou módulo de um 

curso ou programa. 

Promoção/ 

Aprovação 

Concluinte 

Término de determinado nível, etapa ou 

modalidade de ensino ou curso, formalizado 

pela expedição de diploma, certificado ou 

declaração. 

Conclusão 

 

Desistente 

Ato de desligamento do aluno/participante, 

mediante solicitação formal própria ou do 

responsável depois da data de início da turma. 
Desistente 

Evadido 

Se no período letivo seguinte, o aluno que 

abandonou não se matricular para cursar 

novamente a série/ano de escolarização, ele 

passa a fazer parte das estatísticas de evasão 

escolar. É apurado apenas após a rematrícula 

para o período ou ano letivo seguinte. 

Evasão 

 

Falecido 
Aluno cujo falecimento foi comunicado à 

Escola. 
Falecido 

Matriculado 

É o ato escolar formal e administrativo que 

vincula o aluno a uma turma de determinada 

etapa/curso/modalidade de ensino/ação 

educativa. 

Matriculado 

Remanescente 

É o número de matrículas de alunos da EJA 

remanescente do ano anterior para o ano/período 

de apuração. 
Remanescente 

Reclassificado 

Posiciona o aluno em série/ano de escolarização 

compatível com sua idade, experiência, nível de 

desempenho ou de conhecimento, segundo o 

processo de avaliação diagnóstica definida pela 

escola em seu Regimento Escolar. 

Reclassificado 

Reprovado 

Aluno em retenção no 

ano/módulo/fase/disciplina/curso/ações 

educativas por não ter atingido o critério 

estabelecido para a promoção/aprovação ou por 

excesso de faltas que ultrapassam 25% da carga 

horária total do período. 

Reprovado 

Transferência 

externa 

Ato de mudança para instituições de ensino para 

outro Departamento Regional ou para escola que 

não pertence à Rede SESI de Educação, 

mediante solicitação formal do aluno ou 

responsável. 

Transferência 

externa 
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(Conclusão) 

Fonte: Adaptado de SESI (2016). 

 

4. SUJEITOS IMPLICADOS E RESPONSABILIDADES NA EJA A DISTÂNCIA DO 

SESI BAHIA 

  

O quadro 02 apresenta as funções e atribuições de cada sujeito envolvido na Educação 

de Jovens e Adultos do SESI Bahia. Os descritivos não substituem as atribuições do plano de 

cargos, carreira e remuneração do Sistema FIEB. Entretanto, o mesmo detalha as práticas 

cotidianas dos atores envolvidos no processo da EJA do SESI Bahia. 

 

Quadro 02 – Atribuições e responsabilidades 

(Continua) 

SUJEITOS RESPONSABILIDADES 

Assessoria EJA  

 

1. Coordena a execução da EJA em âmbito regional garantindo a 

unicidade do programa; 

2. Acompanha o fluxo das atividades e dos processos da Educação de 

Jovens e Adultos a Distância em todos os Polos de EJA EaD na Bahia; 

3. Promove capacitações e formação continuada para os profissionais 

envolvidos com a EJA a Distância; 

4. Coordena as atividades desenvolvidas pela equipe de professores de 

área; 

5. Orienta a construção do calendário letivo e acompanha o 

desenvolvimento do mesmo nos Polos; 

Transferência 

interna 

Ato de mudança do aluno entre instituições de 

ensino do SESI no mesmo Departamento 

Regional. 

Transferência 

interna 

Transferência 

de turma 

Ato pelo qual o aluno solicita a transferência 

para outra turma equivalente na mesma 

instituição. (Observação: esta mobilidade no 

SCAE contabiliza como uma situação de saída 

do aluno. A nova matrícula feita em outra turma 

será contabilizada pelo sistema como uma 

matrícula nova, com novo código de registro). 

Transferência de 

turma 

Trancado 

Ato de suspender a matrícula, por iniciativa do 

aluno ou responsável, por tempo determinado, 

conforme legislação local e/ou regimento 

interno na instituição. (Observação: O aluno 

será considerado ativo durante o período de 

trancamento. Se retornar dentro do prazo 

previsto, será com a mesma matrícula). 

Trancamento 
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6. Coordena o planejamento, construção de materiais e instrumentos 

avaliativos para a EJA a Distância; 

7. Monitora o desempenho da plataforma e sua utilização; 

8. Monitora os indicadores de desempenho para a avaliação do 

programa por meio da medição mensal das entregas; 

9. Realiza encontros técnicos, visitas técnicas, auditorias técnicas e 

acompanhamento do Plano de Melhoria Técnica junto aos Polos de 

EaD; 

10. Atende auditorias internas e externas fornecendo todas as 

informações necessárias; 

Professores de 

área 

1. Parametrizam o ambiente virtual de aprendizagem; 

2. Planejam as atividades a distância no espaço pedagógico e 

tecnológico juntamente com os tutores; 

3. Elaboram instrumentos avaliativos; 

4. Selecionam os materiais didáticos que darão subsídios para a 

realização das atividades propostas presencialmente e a distância; 

5. Promovem a formação continuada dos professores tutores; 

6. Apoiam o professor tutor na realização das tarefas de tutoria 

resolvendo as dúvidas que possam surgir ao utilizar a plataforma e 

conteúdos; 

7. Elaboram oficinas temáticas junto aos tutores; 

8. Consolidam registro de incidências do curso e providenciam as 

soluções junto ao suporte técnico do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem. 

9. Propõem melhorias no processo de tutoria; 

Gestão escolar 

1. É responsável pelo acompanhamento e gestão da equipe pedagógica, 

assim como seus processos; 

2. Gerencia recursos materiais, humanos, patrimônio, informações e 

recursos orçamentários, sistemas, processos, organização e método; 

3. Gerencia a logística para o processo de Reconhecimento de 

Saberes/Diagnóstico garantindo a integridade da aplicação da 

metodologia; 

4. Supervisiona a guarda de documentos e registros; 

5. Valida os históricos, atas e os encaminha para a Direção Escolar da 

escola certificadora. 

Coordenação 

Pedagógica do 

Polo 

1. Analisa a documentação do aluno e histórico escolar, verificando o 

processo formativo que possibilita a inserção do aluno na EJA a 

Distância; 

2. Orienta a aplicação do diagnóstico de escolaridades, segundo as 

necessidades específicas do alunado; 

3. Realiza a entrevista individual ou em grupo a fim de conhecer o 

educando, suas possibilidades e limitações; 

4. Orienta os educandos sobre o processo de aprendizagem a distância; 

5. Organiza junto à equipe de Educação Continuada, quando 

necessário, a oferta do curso de Inclusão Digital para os alunos antes 

do início do período letivo; 

6. Acompanha e monitora o cadastro dos alunos nos sistemas de gestão 

escolar; 
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7. Constrói o calendário letivo e coordena o desenvolvimento do 

mesmo; 

8. Elabora e realiza a ambientação junto aos tutores; 

9. Acompanha, pedagogicamente, o processo de ensino-aprendizagem 

dos alunos; 

10. Orienta continuamente o trabalho dos tutores para garantir o 

cumprimento do calendário letivo; 

11. Acompanha a aplicação e correção das avaliações presenciais; 

12. Coordena os conselhos de classe; 

13. Analisa o desempenho escolar das turmas, o controle de acesso, 

progressão escolar, dúvidas enviadas e demais ocorrências; 

14. Monitora os trabalhos desenvolvidos pelos tutores, por meio de 

acompanhamento do cumprimento dos prazos e atividades 

programadas; 

15. Realiza o acolhimento do alunado, esclarece e apresenta a proposta 

pedagógica; 

16. Encaminha os alunos para o processo de Reconhecimento de 

Saberes/Diagnóstico; 

17. Coordena o fluxo de Reconhecimento de Saberes/Diagnóstico, 

lançamentos nos sistemas temáticos e processo de avaliação inicial do 

alunado; 

18. Analisa os resultados do Reconhecimento de Saberes/Diagnóstico. 

Encaminha os resultados para a confecção da ata de resultados. 

Constrói o plano individual de intervenção do alunado; 

19. Acompanha, orienta e exige apresentação periódica dos relatórios 

de estágio não obrigatório; 

20. Zela pelo cumprimento do termo de compromisso de estágio; 

21. Elabora normas e instrumentos de avaliação dos estudantes e 

comunica à parte concedente do estágio as datas de realização das 

avaliações acadêmicas; 

22. Confere e assina as atas de resultados, analisa os históricos 

escolares confeccionados e encaminha para a Gestão educacional para 

a validação final; 

Tutoria 

1. Realiza o acolhimento do alunado, prepara os alunos para o processo 

de Reconhecimento de Saberes/Diagnóstico; 

2. Realiza o atendimento e suporte para os alunos na realização das 

etapas do Reconhecimento de Saberes/Diagnóstico de escolaridade; 

3. Participa da banca de avaliação do Reconhecimento de Saberes; 

4. Aplica e corrige os diagnósticos de escolaridade; 

5. É o responsável pela tutoria on-line e presencial nos polos; 

6. Motiva os alunos no processo de aprendizagem no ambiente virtual 

de aprendizagem, através de uma comunicação constante; 

7. Orienta, acompanha e avalia continuamente o desenvolvimento dos 

alunos; 

8. Aplica, corrige e registra a nota dos diagnósticos e avaliações 

presenciais dos alunos nos sistemas de gestão escolar; 

9. Participa de conselhos de classe; 

10. Levanta registro de incidências do curso e uso da plataforma e 

direciona-o ao coordenador Pedagógico. 
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11. Mantém uma comunicação constante com o coordenador 

pedagógico para seguimento do curso; 

12. Valida, sugere e elabora materiais didáticos para as oficinas; 

13. Aplica as oficinas temáticas; 

14. Contribui e incentiva a permanência dos alunos no Programa; 

Secretaria 

1. Realiza o atendimento ao público em geral; 

2. Realiza a análise dos documentos para a matrícula; (Ficha 01) 

3. Registra o cadastro dos alunos nos sistema de gestão escolar (SGE) 

do SESI; 

4. Agenda e aplica o diagnóstico com o aluno; 

5. Constrói atas e encaminha documentação necessária para emissão 

dos certificados; 

6. Entrega histórico escolar / declaração aos alunos; 

7. Verifica se a documentação do alunado está completa e realiza os 

encaminhamentos necessários para aquisição da documentação do 

aluno, caso seja necessário; 

8. Faz a guarda e controle de documentos; 

9. Realiza a digitalização dos documentos para a secretaria digital. 

(Conclusão) 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 

 

5. CURSOS OFERECIDOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PELO SESI 

BAHIA 

 O SESI Bahia possui a oferta da EJA nas modalidades presencial e a distância, 

conforme detalha quadro 03 abaixo. 

 

Quadro 03 – Ofertas de cursos de EJA do SESI Bahia 

Curso Presencial Curso a Distância 

Ensino Fundamental I Ensino Fundamental II 

Ensino Fundamental II Ensino Médio 

Ensino Médio Ensino Médio Profissionalizante 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 

 

6. MATRIZES DA EJA DO SESI BAHIA 

 

6.1 Matriz curricular do Ensino Fundamental Anos Iniciais - Presencial 

Observações: a matriz apresentada é a vigente no SESI Bahia. A mesma sofreu 

alterações no ano de 2016. Aguardando resolução do CEE/Ba. 
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Quadro 04 – Matriz curricular do Ensino Fundamental I Presencial 

(Continua) 

Matriz Ensino Fundamental I 

Unidade Escolar: Reitor Miguel Calmon Dep. Adm. : ( X ) Particular          

Endereço: Praça Visconde Monte Alegre, S/N - Largo do Retiro, Cep. 40.360-580 – Cidade: 

Salvador/Bahia – DIREC 1ª 

Dias letivos: 135 Dias semanais: 05 Nº de horas/aula dia: 02 Horas/aula: 60 min. 

Áreas de 

Conhecimento 

Componentes 

Curriculares 

Carga horária semanal e por etapa 

Base Nacional Comum 

Presencial Semipresencial 

Fase Fase 

I II III I II III 

Linguagem, 

Códigos e suas 

Tecnologias. 

Língua Portuguesa 

e Literatura 

Brasileira 

120 120 120 120 120 120 

Artes 20 20 20 20 20 20 

Matemática e suas 

Tecnologias 

 

Matemática 
140 140 140 140 140 140 

Ciências da 

Natureza e suas 

Tecnologias. 

 

Ciências Naturais 
40 40 40 40 40 40 

Ciências Humanas e 

suas Tecnologias, 

Cultura Afro-

brasileira e 

Indígena. 

História 40 40 40 40 40 40 

 

Geografia 
40 40 40 40 40 40 

Total de carga horária: 400 400 400 160 400 400 

Total de carga horária por etapa: 
Presencial I, II, III Semipresencial I, II, III 

1200 1200 

Total geral da carga horária: 2400 

(Conclusão) 

Fonte: SESI Bahia (2011). 
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6.2 Matriz curricular do Ensino Fundamental Anos Finais - Presencial 

 

Quadro 05 – Matriz curricular do Ensino Fundamental Anos Finais – Presencial 

 

Matriz Curricular Ensino Fundamental II/ Ano 2011 

Unidade Escolar: Reitor Miguel Calmon 

Endereço: Praça Visconde Monte Alegre, S/N - Largo do Retiro, CEP. 40.360-580 

Cidade: Salvador – Bahia DIREC 1/A 

Dep. Adm. : (   ) Estadual         ( X ) Particular           (   ) Municipal          (   ) Conveniada 

Dias Letivos: 492 Dias Semanais: 05 Nº de horas/aula dia: 02 Horas/aula 

dia: 60 min. 

Áreas de 

Conhecimento 

Componentes 

Curriculares 

Carga horária semanal e por etapa 

Base Nacional Comum 

Presencial Semipresencial 

Linguagem, Códigos e 

suas Tecnologias. 

Língua Portuguesa e 

Literatura Brasileira 
160 160 

Língua Estrangeira 

Moderna (Inglês) 
80 80 

Artes 80 80 

Ciências da 

Natureza, Matemática 

e suas Tecnologias. 

Matemática 160 160 

Ciências 120 120 

Ciências Humanas e 

suas Tecnologias, 

Cultura Afro-brasileira 

e Indígena. 

História 100 100 

Geografia 100 100 

Total de carga horária: 800 800 

Total geral da carga horária: 1600 

Fonte: SESI Bahia (2011). 

Observações: a matriz apresentada é a vigente no SESI Bahia, sob o parecer CEE nº 

216/2011 D. O. 12.08.2011. 

Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e Indígena serão 

ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Artes, História e 

Língua Portuguesa, conforme Lei 11.645/2008; 

 O ensino semipresencial será desenvolvido a partir de projetos pedagógicos 

interdisciplinares, cujos temas escolhidos são de relevância para os alunos. 

 É contabilizada apenas uma matrícula do alunado no Ensino Fundamental II, uma vez 

que, é apenas um curso. 

 Os alunos aprovados em todas as disciplinas são concluintes do Ensino Fundamental 

Anos Finais. 
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6.3 Matriz curricular do Ensino Médio Presencial 

 

Observações: a matriz apresentada é a vigente no SESI Bahia, sob o parecer CEE nº 

216/2011. D. O. 12.08.2011. 

 

Quadro 06 – Matriz curricular do Ensino Médio Presencial 

(Continua) 

Matriz Curricular Ensino Médio/ Ano 2011 

Unidade Escolar: Reitor Miguel Calmon 

Endereço: Praça Visconde Monte Alegre, S/N - Largo do Retiro, CEP. 40.360-580 

Cidade: Salvador – Bahia DIREC 1/A 

Dep. Adm.:  (   ) Estadual         ( X ) Particular           (   ) Municipal          (   ) Conveniada 

Dias Letivos: 540 Dias Semanais: 05 
Nº de horas/aula 

dia: 02 

Horas/aula dia: 60 

min. 

Áreas de 

Conhecimento 

Componentes 

Curriculares 

Carga horária semanal e por etapa 

Presencial Semipresencial 

Linguagem, Códigos e 

suas Tecnologias. 

Língua Portuguesa e 

Literatura Brasileira 
140 90 

Língua Estrangeira 

Moderna (Inglês/ 

Espanhol) 

40 20 

Artes 40 20 

 

Ciências da 

Natureza, Matemática e 

suas Tecnologias. 

Matemática 130 90 

Física 60 40 

Química 60 40 

Biologia 50 50 

Ciências Humanas e 

suas Tecnologias, 

Cultura Afro-brasileira e 

Indígena. 

História 60 50 

Geografia 60 50 

Sociologia 30 20 

Filosofia 30 20 

Total de carga horária: 700 500 

Total geral da carga horária: 1200 

(Conclusão) 

Fonte: SESI Bahia (2011). 

 

Observações: os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e 

Indígena serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de 

Artes, História e Língua Portuguesa, conforme Lei 11.645/2008; 
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O ensino semipresencial será desenvolvido a partir de projetos pedagógicos 

interdisciplinares, cujos temas escolhidos são de relevância para os alunos. 

É contabilizada apenas uma matrícula do alunado no Ensino Médio presencial, uma vez 

que, é apenas um curso (EM presencial contempla as três séries – 1º, 2º e 3º ano). 

Os alunos aprovados em todas as disciplinas são concluintes do EM presencial. 

 

6.4  Matriz curricular do Ensino Fundamental Anos Finais - a Distância 

 Observações: a matriz apresentada é a vigente no SESI Bahia, sob o parecer CEE nº. 

139/2014. D. O. 29.09.2015. 

Quadro 07 - Matriz Curricular Ensino Fundamental II EaD 

(Continua) 

Matriz Curricular Ensino Fundamental II EaD/ Ano 2013 - 2017 

Unidade Escolar: Reitor Miguel Calmon 

Endereço: Praça Visconde Monte Alegre, S/N - 

Largo do Retiro, Cep. 40.360-580 
Telefone: 71 3234-8240 

Cidade: Salvador - Bahia DIREC 1/A 

Dep. Adm. : Particular 

Vigência da Matriz: 2012 - 2017 

Modalidade: Educação a Distância 

Segmento de ensino: Fundamental II 

Dias Letivos: 400 
Dias 

Semanais: 05 

Jornada diária Nº de 

horas/aula dia: 05 

Horas/aula dia: 50 

min. 

Áreas de 

Conhecimento 

Componentes 

Curriculares 

Carga horária por fase 

6ª Fase 7ª Fase 8ª Fase 9ª Fase 

Linguagem, Códigos e suas 

Tecnologias. 

Língua 

Portuguesa e 

Literatura 

Brasileira 

80 80 80 80 

Língua 

Estrangeira 

Moderna 

(Inglês) 

40 40 40 40 

Artes 40 40 40 40 

Ciências da 

Natureza, 

Matemática e suas 

Tecnologias. 

Matemática 

 
80 80 80 80 

Ciências 50 50 50 50 

Ciências Humanas e suas 

Tecnologias, Cultura 

Afro-brasileira e Indígena. 

História 60 60 60 60 

Geografia 50 50 50 50 

Total de carga horária: 400 400 400 400 

Total geral da carga horária: 1.600 

(Conclusão) 
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Fonte: SESI Bahia (2011). 

6.5 Matriz curricular do Ensino Médio a Distância 

  Observações gerais: A matriz apresentada é a vigente no SESI Bahia, sob o 

parecer CEE nº. 139/2014. D. O. 29.09.2015. 

 

Quadro 08 - Matriz Curricular Ensino Médio a Distância 

(Continua) 

Matriz Curricular Ensino Médio a Distância/Ano 2013 - 2017 

Unidade Escolar: Reitor Miguel Calmon 

Endereço: Praça Visconde Monte Alegre, S/N - Largo do Retiro, CEP. 40.360-580 

Telefone: 71 3234-8240 

Cidade: Salvador – Bahia DIREC 1/A 

Dep. Adm. : Particular 

Modalidade: Educação a Distância 

Segmento de ensino: Ensino Médio 

Dias Letivos: 300 Dias Semanais: 05 Jornada diária Nº 

de horas/aula dia: 

05 

Horas/aula dia: 50 

min. 

Áreas de 

Conhecimento 

Componentes 

Curriculares 

Carga horária por fase 

1ª Fase/ano 2ª Fase/ano 3ª Fase/ano 

  

Linguagem, Códigos e 

suas Tecnologias. 

Língua Portuguesa 

e Literatura 

Brasileira 

60 60 60 

  

Língua 

Estrangeira 

Moderna (Inglês) 

20 20 20 

  

Língua 

Estrangeira 

Moderna 

(Espanhol) 

20 20 20 

Artes 20 20 20 

  

Ciências da 

Natureza, Matemática 

e suas Tecnologias. 

Matemática 60 60 60 

Física 40 40 40 

Química 40 40 40 

Biologia 40 40 40 

Ciências Humanas e 

suas Tecnologias, 

Cultura Afro-brasileira 

e Indígena. 

História 40 40 40 

Geografia 40 40 40 

Sociologia 20 20 20 

Filosofia 20 20 20 

Carga horária: 420 420 420 

*Total geral da carga horária: 1.260 

(Conclusão) 

Fonte: SESI Bahia (2011). 
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6.6 Matriz curricular da Nova EJA  

 Observações gerais: A matriz apresentada é a vigente no SESI Nacional, sob o 

parecer MEC/CNE nº 01/2016 D. O. 27.04.2016 

 

Quadro 09 – Matriz curricular Nova EJA 

 

Fonte: SESI DN (2016). 

 Observações gerais: a carga horária se cumpre de diferentes formas, conforme o projeto 

dos cursos, a exemplo de: nos ambientes de trabalho, em sala de aula e em atividades pessoais 

a distância. 

 

7. ROTEIRIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA EJA  

  

Serão apresentados os procedimentos para todos os processos de gestão pedagógica da 

EJA. Entende-se a gestão como um processo amplo que compreende todo o fluxo de trabalho 

que envolve a oferta da EJA no SESI Bahia. 

 

7.1 MATRÍCULA 

7.1.1 Qual a documentação obrigatória para a matrícula? 

 Cópia do RG (legível); 

 Cópia do CPF (legível); 

 Cópia do comprovante de residência (legível); 

 Comprovante de vínculo empregatício com a indústria (quando aplicável). 

 Comprovação de escolaridade através de um dos seguintes documentos:  

LIGUAGENS, 

CÓDIGOS E 

SUAS TEC.

60%

MATEMÁTICA 

E SUAS TEC.

60%

CIÊNCIAS DA 

NATUREZA

40%

CIÊNCIAS 

HUMANAS

40%

Ensino Fundamental I 800 240 240 160 160

Ensino Fundamental II 1.200 360 360 240 240

1.200 360 360 240 240

3.200 960 960 640 640

Ensino Médio

TOTAL CH 

ÁREA DO CONHECIMENTO

ORGANIZAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA EJA POR ÁREA DO CONHECIMENTO

Ensino Fundamental 

2.000 H

CARGA HORÁRIA POR SEGMENTO
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 Ensino Fundamental Anos Iniciais: não há necessidade de comprovação anterior. 

 Ensino Fundamental Anos Finais: histórico escolar do Ensino Fundamental I ou Ata 

de Resultado individual que comprove o desempenho do aluno mediante Diagnóstico 

de Escolaridade realizado pelo SESI ou Certificado de exames parciais da Comissão 

Permanente de Avaliação CPA ou ENCCEJA. 

 Ensino Médio: certificado de Conclusão do Ensino Fundamental II ou Histórico 

Escolar do Ensino Fundamental II ou Histórico parcial do Ensino Médio e/ou Boletim 

de Desempenho do ENEM e/ou Certificado de exames parciais de: CPA, ENEM ou 

Telecurso 2000 ou ENCCEJA. 

 Nova EJA/Ensino Médio: certificado de Conclusão do Ensino Fundamental II ou 

Histórico Escolar do Ensino Fundamental II ou Histórico parcial do Ensino Médio e/ou 

Boletim de Desempenho do ENEM e/ou Certificado de exames parciais de: CPA, 

ENEM ou Telecurso 2000 ou ENCCEJA. 

 

7.1.2 Quais os instrumentos utilizados para a matrícula? 

 Preenchimento da ficha “Cadastro do aluno” que está disponível no ANEXO 01. 

 Preenchimento da ficha de “Análise do percurso formativo do aluno” que está 

disponível no ANEXO 02. 

 Oferecimento ao aluno e explicação sobre a segunda língua estrangeira opcional. Para 

o Ensino Médio a Distância, a língua opcional é o Inglês. Caso o aluno queira realizar 

a segunda língua estrangeira, o mesmo poderá cursá-la a distância através do LMS. 

Para o Ensino Médio Presencial, a língua estrangeira opcional é o Espanhol. Caso o 

aluno queira realizar a segunda língua estrangeira, o mesmo poderá cursá-la a distância 

através do LMS.  

 Solicitar a assinatura da “Declaração para não cursar a segunda língua estrangeira” 

para os alunos que optaram em não cursar a segunda língua. O modelo de declaração 

está no ANEXO 03. 

 

7.1.3 Como utilizar as notas do boletim de desempenho do ENEM para aproveitamento 

dos estudos? 

  Para aproveitamento dos estudos via ENEM, o aluno deverá entregar o certificado 

parcial, reconhecido pela Secretaria Estadual de Educação ou Escolas Certificadoras ou IFBA. 
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O SESI não emitirá certificado de proficiência nem certificará via ENEM, apenas 

aproveitará os resultados do Exame Nacional de Ensino Médio para continuidade dos estudos 

no próprio SESI. 

   

7.1.4 É possível utilizar as notas obtidas em mais de uma edição do ENEM para 

aproveitamento de estudos? 

 Sim, é possível, desde que o aluno tenha atingido uma pontuação mínima de 450 pontos 

em cada área de conhecimento do ENEM (Ciências Humanas, Linguagens e Códigos, Ciências 

da Natureza e Matemática) e pelo menos 500 pontos na redação do ENEM. Entretanto, é 

necessário ter no mínimo 18 anos completos até a data da primeira prova do ENEM. Para isso, 

só serão aceitas as certificações parciais do ENEM a partir do ano de 2009 até o último ano que 

o ENEM certificar a Educação Básica. É permitida a utilização de mais de um boletim do 

ENEM, de anos diferentes para efeito de eliminação de área do conhecimento.  

 

7.1.5 Quando o aluno possui certificados parciais de área, via certificação parcial do 

ENEM, CPA ou do Ensino Médio proveniente de cursos que não possuem seriação, qual 

o procedimento para a seriação no SESI?  

 Procedimentos para a EJA EaD do SESI Bahia – a matrícula deverá ser feita apenas 

nas disciplinas que faltam na última série do ensino médio. Para isso, deverá ser aplicado o 

diagnóstico do Ensino Médio e a pesquisa do perfil do alunado para a reclassificação na série 

adequada ao perfil do aluno. O processo de reclassificação e aproveitamento de saberes 

adquiridos está amparado pela LDB Nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996, Art. 23, parágrafo 

1 e Art. 38, seção V, parágrafo 2. O ponto de partida para o início dos cursos de EJA é sempre 

o que o aluno sabe, todo o conhecimento adquirido ao longo da vida.  

Os critérios de análise do diagnóstico são definidos no próprio instrumento, entretanto 

a análise da escrita e perfil do alunado deverá ser cuidada e zelada pela coordenação pedagógica 

e professores. A análise do resultado do diagnóstico é individual e precisa ser cuidada para a 

devida classificação do alunado.  

A coordenação pedagógica possui autonomia para a utilização de outros instrumentos e 

recursos, além do diagnóstico do SESI, para a composição de insumos que permitam uma 

melhor avaliação do perfil do aluno. O diagnóstico é de caráter obrigatório, mas é dada a 

autonomia para que a coordenação pedagógica, quando necessário, crie instrumentos e recursos 

que possam complementar o processo de avaliação do perfil de entrada no SESI. 
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Procedimentos para a Nova EJA/Ensino Médio – A oferta da Nova EJA não é por 

seriação, logo haverá eliminação das áreas por completo. Após procedimento do 

Reconhecimento de Saberes, os alunos serão matriculados apenas nas competências das áreas 

não identificadas no processo de Reconhecimento de Saberes. 

7.1.6 Quando o aluno não possui documentação que comprove a sua escolaridade, o que 

se deve fazer? 

Procedimentos: quando o aluno não possuir documentação formal que comprove a sua 

escolaridade, deverá ser aplicado o diagnóstico de escolaridade do ensino fundamental II. 

Mediante resultado, o mesmo será classificado na série correspondente ao seu perfil no 

ensino fundamental II. 

 

7.1.7 Quando o diagnóstico de escolaridade der um resultado inferior ao histórico 

apresentado, qual o procedimento? 

 Observações gerais: este procedimento se aplica para a Nova EJA, é aplicável apenas 

para a EJA do SESI Bahia. 

Quando o resultado do diagnóstico foi inferior à série apresentada mediante histórico 

escolar, o alunado deverá ser matriculado na série considerando os dados oficiais do histórico 

escolar. Entretanto, a coordenação deverá traçar um plano de intervenção para o alunado 

visando ao desenvolvimento das competências não evidenciadas via diagnóstico de 

escolaridade. Nesse caso, o resultado que prevalecerá será o do histórico escolar e não o do 

diagnóstico. 

 

8.REGISTROS DA TURMA NOS SISTEMAS DE GESTÃO ESCOLAR 

 8.1 Como registrar a matrícula nos sistemas de gestão escolar? 

 Ensino Fundamental Anos Finais a Distância – Matrícula por série (Turmas: 6º ano, 

7º ano, 8º ano e 9º ano); 

 Ensino Médio a Distância – Matrícula por série (Turmas: 1º ano, 2º ano e 3º ano); 

 Nova EJA/Ensino Médio – Matrícula sem seriação, por competência nas áreas do 

conhecimento. 

8.2 Qual a duração de cada turma para registro nos sistemas de gestão escolar? 

 Ensino Fundamental Anos Finais e Médio a Distância – 12 meses (para cada 

série/ano/segmento); 

 Nova EJA/Ensino Médio – 12 meses para o curso completo. 
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9. MOBILIDADES 

9.1 Quais as mobilidades que se deve utilizar nos sistemas de gestão escolar?  

 Promoção/aprovação; concluinte; desistente; evasão; falecido; matriculado; 

remanescente; reclassificado; reprovado; transferência externa; transferência interna; 

transferência de turma; trancamento. 

  

9.2 Quando registrar a mobilidade nos sistemas temáticos? 

9.2.1 Promoção/aprovação  

 Ensino Fundamental Anos Finais – Registrar a mobilidade para 

“promoção/aprovação” dos alunos do 6º, 7º, 8º do FII, sempre após a conclusão de todas 

as disciplinas; 

 Ensino Médio – Registrar a mobilidade para “promoção/aprovação” dos alunos do 1º e 

2º ano sempre após a conclusão de todas as disciplinas. 

 

9.2.2 Concluinte 

 Ensino Fundamental Anos Finais – Registrar a mobilidade para concluinte para os 

alunos que finalizaram o 9º ano com êxito, sempre após a conclusão do curso, 

independentemente da conclusão da turma; 

 Ensino Médio a Distância – Registrar a mobilidade para concluinte para os alunos que 

finalizaram o 3º ano com êxito, sempre após a conclusão do curso, independentemente 

da conclusão da turma. 

 Nova EJA/Ensino Médio - Registrar a mobilidade para concluinte para os alunos que 

finalizaram todas as áreas de conhecimento, sempre após a conclusão do curso, 

independentemente da conclusão da turma. 

 

Observação: O TOTVS não possui o status concluinte, na integração TOTVS/SCAE 

haverá um “de para” informando o status correto segundo a descrição acima. Logo, no TOTVS 

a mobilidade será “aprovado” para os que finalizaram o curso 9º do FII e 3º ano do EM com 

êxito e no curso de Ensino Médio/Nova EJA, e no SCAE será automatizado para concluinte. 

9.2.3Desistente 

 Observação geral: registrar a mobilidade “desistente” no mesmo mês de solicitação 

formal própria do aluno ou do responsável. Esta mobilidade será dada ao aluno que 

formalizar a descontinuidade no curso/série depois da data de início da turma. 
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9.2.4 Evasão 

 Observação geral: a mobilidade “evasão” será registrada no final do curso para os 

alunos que desistirem e não se matricularam novamente na série/ano letivo seguinte.  

 

9.2.5 Falecido 

 Observação geral: registrar mobilidade mediante informação de falecimento do aluno. 

  

9.2.6 Matriculado 

 Observação geral: o status matriculado se refere aos alunos ativos. 

 

9.2.7 Reprovado 

 Observação geral: Registrar a mobilidade “reprovado” para os alunos que não 

obtiveram êxito na recuperação paralela e/ou não foram promovidos via conselho 

escolar e/ou que não finalizaram o curso no período vigente da turma e/ou não atingiram 

o critério estabelecido para a promoção/aprovação e/ou por um excesso de faltas que 

ultrapassam 25% da carga horária total do período letivo.  

 

9.2.8 Transferência externa 

 Observação geral: registrar a mobilidade “transferência externa” para os alunos que 

formalizarem a solicitação de transferência para instituições de ensino de outro 

Departamento Regional ou para uma escola que não pertence à Rede SESI de Educação. 

 

9.2.9 Transferência interna 

 Observação geral: registrar a mobilidade “transferência interna” para o aluno que 

solicitar a transferência para outro Polo/Unidade Escola da Rede SESI Bahia.  

 

9.2.10 Transferência de turma 

 Observação geral: registrar a mobilidade “transferência de turma” para os alunos 

que solicitarem a transferência para outra turma equivalente na mesma instituição. 

(Observação: esta mobilidade no SCAE contabiliza como uma situação de saída do 

aluno. A nova matrícula feita em outra turma será contabilizada pelo sistema como uma 

matrícula nova, com novo código de registro). 
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9.2.11 Trancado 

 Observação geral: registrar a mobilidade “trancado” quando houver solicitação formal 

do aluno, por iniciativa do aluno ou responsável, por tempo determinado, conforme 

legislação local e/ou regimento interno na instituição. Antes do período de finalização 

da turma, caso o aluno não retorne no período vigente da mesma, o status deverá ser 

atualizado para reprovado ou evadido. Sendo assim, atentar-se às orientações das 

referidas mobilidades. 

 

10. ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO 

10.1 Acompanhamento pedagógico das turmas de Ensino Fundamental Anos Iniciais – 

Presencial 

 

 As turmas deverão ser monitoradas sistematicamente, com controle de frequência e 

planejamento docente.  

A coordenação pedagógica deverá visitar as turmas, com a frequência mínima a cada 

dois meses. Mediante visita, deverá elaborar o relatório de visita da turma. O modelo está 

disponível no ANEXO 04. 

É de responsabilidade da coordenação pedagógica elaborar os seguintes relatórios: 

Relatório inicial da turma (ANEXO 05); 

Relatório trimestral de monitoramento da turma (ANEXO 06); 

Relatório final da turma (ANEXO 07). 

O docente deverá, mensalmente, elaborar o relatório de monitoramento da turma 

(ANEXO 08) e enviar para a coordenação pedagógica.  

  

10. 2 Acompanhamento pedagógico das turmas de Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino 

Médio – Presencial 

 

As turmas deverão ser monitoradas sistematicamente, com controle de frequência e 

planejamento docente.  

A coordenação pedagógica deverá visitar as turmas, com a frequência mínima a cada 

dois meses. Mediante visita, deverá elaborar o relatório de visita da turma, seguindo o modelo 

do ANEXO 04. 

É de responsabilidade da coordenação pedagógica elaborar os seguintes relatórios: 
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Relatório trimestral de monitoramento da turma (ANEXO 06) 

Relatório final da turma (ANEXO 09). 

O docente deverá, mensalmente, elaborar o relatório de monitoramento da turma 

(ANEXO 08) e enviar para a coordenação pedagógica.  

 

10.3 Acompanhamento pedagógico das turmas de Ensino Fundamental Anos Finais e Médio a 

Distância e Nova EJA/Ensino Médio 

 

As turmas deverão ser monitoradas sistematicamente, com controle de frequência, 

controle de acesso no LMS e planejamento docente.  

A coordenação pedagógica deverá monitorar no LMS o acesso de seus alunos, 

antecipando-se a possíveis reprovações no curso. 

É de responsabilidade da coordenação pedagógica elaborar o relatório final da turma 

(ANEXO 11). 

O docente deverá no final de cada área, elaborar o relatório de monitoramento da turma 

e encaminhar para a coordenação pedagógica (ANEXO 10). 

 

11. CERTIFICAÇÃO 

11.1 Qual a documentação obrigatória para a certificação? 

 Xérox do RG (legível); 

 Comprovante de escolaridade anterior; 

 Atas de resultados.  

 

11.2 Que comprovantes de escolaridade são aceitos para comprovação de estudos 

anteriores?  

 Para o Ensino Fundamental Anos Finais: histórico escolar do Ensino Fundamental I 

ou Ata de Resultado individual que comprove o desempenho do aluno mediante 

Diagnóstico de Escolaridade realizado pelo SESI ou Certificado de exames parciais da 

Comissão Permanente de Avaliação CPA. 

 Para o Ensino Médio: certificado de Conclusão do Ensino Fundamental II ou Histórico 

Escolar do Ensino Fundamental II ou Histórico parcial do Ensino Médio e/ou Boletim 

de Desempenho do ENEM e/ou Certificado de exames parciais de: CPA, ENEM ou 

Telecurso 2000 ou ENCCEJA. 
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 Para a Nova EJA/Ensino Médio: certificado de Conclusão do Ensino Fundamental II 

ou Histórico Escolar do Ensino Fundamental II ou Histórico parcial do Ensino Médio 

e/ou Boletim de Desempenho do ENEM e/ou Certificado de exames parciais de: CPA, 

ENEM ou Telecurso 2000 e Ata de resultados do Reconhecimento de Saberes ou 

ENCCEJA. 

 

Orientações gerais:  

 Todos os documentos de comprovação de escolaridade deverão ser originais ou cópias 

autenticadas, caso seja cópia autenticada, favor verificar se a mesma está legível e sem 

cortes; 

 As atas de resultados deverão estar devidamente assinadas pelos responsáveis da turma: 

coordenação pedagógica e gestão escolar.  

11.3 Quais os procedimentos para o controle de entrega de históricos escolares? 

 

Cada Unidade/Polo deverá possuir um registro interno de entrega de certificados, que 

deverá ser:  

 Livro de certificado por segmento, ensino fundamental II e médio. 

Orientações gerais:  

O livro de entrega de certificado deverá conter os seguintes campos: 

 Nome completo do aluno; 

 Número do documento de identidade; 

 Ano de conclusão do curso; 

 Data de retirada do documento; 

 Assinatura do aluno. 

  

*Os históricos escolares só poderão ser retirados mediante apresentação de documento de 

identificação com foto. 

 

12. ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 

12.1 Quais as instituições conveniadas com o SESI para estágio? 

IEL – Instituto Euvaldo Lodi. 
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12.2 Os Polos/Unidades podem assinar contratos de estágios com instituições não 

conveniadas? 

 Sim, o contrato de estágio é um direito do educando, sendo assim a coordenação de 

estágio da Unidade/Polo deverá assinar e acompanhar os estagiários seguindo os registros 

obrigatórios. 

12.3 Quais os registros obrigatórios para o acompanhamento dos estagiários? 

 Termo de compromisso firmado entre o IEL/empresa/SESI; 

 Relatório semestral de acompanhamento de estágio (ANEXO 12). 

 

13. OFICINAS TEMÁTICAS 

13.1 O que são as oficinas temáticas? 

Na EJA a distância os encontros presenciais são denominados de oficinas. Consistem 

em atividades práticas que possibilitam o protagonismo dos educandos. As oficinas temáticas 

não se configuram como aulas, mas sim atividades práticas de cunho reflexivo e experiencial.  

 

13.2 Como planejar as oficinas? 

As oficinas devem ser planejadas tendo como base a Matriz de Competências da 

Educação de Jovens e Adultos do SESI. A Matriz da Educação de Jovens e Adultos do SESI 

Bahia deve ser utilizada para realização de qualquer atividade, sejam estas oficinas, exibição 

de filmes, documentos escritos, dentre outros recursos usados para atividades presenciais ou 

on-line. 

 

13. 3 O que deve conter nas oficinas? 

As oficinas devem contemplar situações devidamente contextualizadas e considerar as 

competências e habilidades das diversas áreas de conhecimento, superando a lógica disciplinar, 

tendo em vista a interdisciplinaridade e/ou multidisciplinaridade. 

É importante considerar os conhecimentos construídos e adquiridos ao longo da vida do 

educando, gerando sua participação ativa na elaboração de seu conhecimento. 

 

13.4 Quais as concepções de ensino para a construção das oficinas? 

As oficinas devem se apoiar numa concepção de aprendizagem integrada à 

responsabilidade de promover o acesso e o desenvolvimento de estratégias e possibilidades de 

leitura do mundo, livre da reprodução do machismo, racismo, homofobia, xenofobia, misoginia, 
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intolerância religiosa e qualquer outra forma de opressão a indivíduos, classe e/ou grupos 

sociais. 

As oficinas serão instrumentos para proporcionar o despertar de agentes de mudança, 

construindo a autocompreensão de sujeitos históricos, fortalecendo a pedagogia da esperança 

na qual tenhamos noção de uma realidade importante: temos possibilidades de fazer um novo 

amanhã, através de um comprometimento social e político em conjunto, entre educador e 

educando. 

 

13.5 Qual o roteiro para a construção da oficina? 

 As oficinas deverão ser construídas seguido a estrutura abaixo: 

 

Quadro 10 - Modelo de planejamento de oficinas 

Autor(a): Nome do/a autor/autora que roteirizou/criou a oficina. 

Mediador(a): Nome do/a professor/a que realizará a oficina. 

Data da oficina: 

Carga horária: Estabelecer a carga horária adequada para o planejamento da ação. 

Competência x: Descritivo da competência, segundo a Matriz de Referência Curricular do 

SESI Nacional. 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

xx 

Descritivo detalhado das habilidades, conforme 

Matriz de Referência Curricular do SESI 

Nacional. 

Evidenciar as habilidades 

a serem desenvolvidas na 

oficina. 

 

Tema Tema da oficina. 

Objetos do 

conhecimento 

Objetos do conhecimento da Matriz de Referência Curricular do SESI 

Nacional usados na oficina. 

Sequência 

didática 

Descrever detalhadamente, passo a passo da oficina, o modo como os objetos 

do conhecimento serão apresentados e trabalhados. 

Competências 

transversais 

Evidenciar as competências que serão trabalhadas como segundo plano, ou 

seja, poderão ser abordadas, mas não como objetivo principal da oficina. 

Recursos 

didáticos 

Selecionar documentos escritos – jornais, revistas, literatura, legislação, etc. 

– e/ou não escritos – música, mapas, cronologia, cinema, imagens, 

fotografias, objetos, etc. – Datashow, notebook e outros recursos utilizados 

para oficina. 

Referências Fontes bibliográficas utilizadas. 
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Observações 

gerais 
Evidenciar o que achar pertinente. 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 

 

 

 

14. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

14.1 Quando e quem avalia o desempenho docente? 

A avaliação docente deverá ser realizada pela coordenação pedagógica, semestralmente, 

via Programa de Ação institucional.  O trabalho docente também será avaliado, semestralmente, 

mediante pesquisa de satisfação do cliente. 

 

14.2 Que instrumentos devem utilizar para avaliar o desempenho docente? 

Programa de ação e pesquisa de satisfação do cliente. 

  

REFERÊNCIAS 

 

FREITAS, Gisele Marcia de Oliveira. Educação de jovens e adultos a distância: avaliação do 

programa do SESI Bahia. Orientadora: Profa. Dra. Maria da Conceição Alves Ferreira. Bahia: 
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ANEXOS 

ANEXO 01 – FICHA DE MATRÍCULA 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Cadastro:  

Seguimento:  

Nome completo: 

 

CPF: Sexo: (   ) M   (   ) F 

É beneficiário de algum programa social? (    ) 

Sim (    ) Não  

Número de Identificação Social (NIS): 

RG: Órgão emissor:  Data de expedição:              /         

/ 

End. residencial:  Nº. 

Complemento:      Zona de residência: (    ) Rural (   ) 

Urbana 

Bairro: CEP: UF

: 

Município: Telefone: 

Celular:  E-mail: 

Nacionalidade: (     ) brasileiro (     ) 

estrangeiro: _____________________ 

Cor/Raça: (     ) branco     (     ) amarela  (      ) 

negro 

  (      ) pardo       (     ) índio      (    ) outro 

_____________        

Data de 

Nascimento: 

             /         / 

UF de nascimento: 

 

Município de nascimento: 

Filiação (Nome completo) 

Nome da Mãe: 

_______________________________________________________________________ 

Nome do Pai: 

________________________________________________________________________ 

Situação de trabalho 

(     ) empregado sem carteira           (     ) profissional liberal       (     ) empregador       (     ) 

aposentado 

(     ) empregado com carteira           (     ) autônomo                     (     ) desempregado em 

busca do 1º emprego 

Possui deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação? 

(Cegueira, Baixa visão, surdez, deficiência auditiva, surdo cegueira, deficiência física, 

intelectual, múltipla, altas habilidades/superdotação). Não (    )   Sim (    ) Qual: 

__________________________                       

Profissão:  Empresa em que trabalha (Razão Social): 

Empresa em que trabalha (CNPJ): 

Contrato SESI: 

Precisa de recursos necessários para a participação do aluno em avaliações do Inep (Prova 

Brasil, Saeb, Enem, outros)? (     ) Não (    ) Sim  Qual? 

_________________________________________ (Auxílio Ledor, Guia-interprete, Leitura 
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labial, prova ampliada fonte 16, 20 ou 24, auxílio transcrição, interprete de libras e provas 

em braile). 

DADOS DO INDUSTRIÁRIO - (Quando dependente da indústria) 

(     ) Pai (    ) Mãe (    ) Conjugue  (    ) Outro: 

______________________________________________ 

Nome do Responsável:  

CPF: 

RG: Órgão emissor:  Data de expedição:      /      / 

Empresa em que trabalha (Razão Social): 

Empresa em que trabalha (CNPJ): 

Observação:  

_____________, _______/________/____________ 

       ________________________________                        

______________________________                      Aluno(a)/Responsável                                                                   

SESI 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 02 – FICHA DE MATRÍCULA 

ANÁLISE INDIVIDUAL DA TRAJETORIA FORMATIVA DO ALUNO 

 

ALUNO/A: ________________________________________________________________ 

CPF: ____________Data de nascimento:____________Telefones: ____________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________ 

REGISTROS DE ESTUDOS ANTERIORES 

Estudos de Ensino Fundamental ll 

( ) Cursou EJA no município 

( ) Cursou EJA no estado 

( ) Escola regular pública municipal 

( ) Escola regular pública estadual 

( ) Escola regular privada 

( ) Não apresentou histórico escolar do FII 

Ano de término do Ensino Fundamental II: ___________________________________ 

 

Certificação parcial do ENEM 

( ) Linguagens - Nota: ______________ Ano: _________________ 

( ) Matemática - Nota: ______________ Ano: _________________  

( ) Ciências Humanas - Nota: ______________ Ano: ____________ 

( ) Ciências da Natureza - Nota: ______________ Ano: __________ 

( ) Não possui certificação 

 

Estudos de Ensino Médio 

( ) Cursou EJA no estado 

( ) Escola regular privada 

( ) Escola regular pública estadual 

( ) Não possui certificação 

Última série cursada no Ensino Médio: ________________________________________ 

Ano da última série cursada: __________________________ 

 

Certificação Parcial Ensino Médio – Alunos de cursos de EJA 
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( ) Língua Portuguesa e Literatura Brasileira - Nota: ______________ Ano: _________ 

( ) Matemática – Nota: ______________ Ano: _________ 

( ) Geografia – Nota: ______________ Ano: _________ 

( ) História – Nota: ______________ Ano: _________ 

( ) Filosofia – Nota: ______________ Ano: _________ 

( ) Sociologia – Nota: ______________ Ano: _________ 

( ) Biologia – Nota: ______________ Ano: _________ 

( ) Física – Nota: ______________ Ano: _________ 

( ) Química – Nota: ______________ Ano: _________ 

( ) Língua Estrangeira Moderna – Nota: ______________ Ano: _________ 

( ) Não possui certificação 

 

Notas do Curso de Ensino Médio – Alunos de cursos regulares 

 Disciplina 1º ano 2º ano 3º ano 

 Língua Portuguesa e Literatura 

Brasileira 

   

 Língua Estrangeira Moderna    

 Arte    

 Biologia    

 Física    

 Química    

 Matemática    

 Geografia    

 História    

 Filosofia    

 Sociologia    

 Ano de estudo    

 Não possui notas     

 

Certificação CPA  

( ) Língua Portuguesa e Literatura Brasileira - Nota: ______________ Ano: _________ 

( ) Matemática – Nota: ______________ Ano: _________ 

( ) Geografia – Nota: ______________ Ano: _________ 
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( ) História – Nota: ______________ Ano: _________ 

( ) Filosofia – Nota: ______________ Ano: _________ 

( ) Sociologia – Nota: ______________ Ano: _________ 

( ) Biologia – Nota: ______________ Ano: _________ 

( ) Física – Nota: ______________ Ano: _________ 

( ) Química – Nota: ______________ Ano: _________ 

( ) Língua Estrangeira Moderna – Nota: ______________ Ano: _________ 

( ) Arte – Nota: ______________ Ano: _________ 

( ) Não possui certificação 

 

Áreas que o aluno deverá realizar o processo de Reconhecimento de Saberes 

( ) Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

( ) Matemática e suas Tecnologias 

( ) Ciências Humanas e suas Tecnologias 

( ) Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

( ) Todas 

 

Observações 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Salvador, _______de ______________________de ___________ 

 

________________________________________________ 

SESI – Serviço Social da Indústria 
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ANEXO 03 - DECLARAÇÃO PARA NÃO CURSAR A SEGUNDA LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

 

 

Eu, ___________________________________________________ declaro, para os devidos 

fins, que opto por não cursar a Disciplina de Língua _____________________, 2ª língua 

estrangeira ofertada pela Escola Reitor Miguel Calmon, no curso de Educação de Jovens e 

Adultos, Ensino Médio. 

 

_____________________, _______/________/____________ 

 

 

       ___________________________________              _____________________ 

                     Assinatura do (a) Aluno (a)                          Serviço Social da Indústria
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ANEXO 04 - MODELO DE RELATÓRIO DE VISITA ÀS TURMAS DE EJA 

 

Dados da turma 

Coordenadora Pedagógica:  Professor/a: 

Série:  Empresa: 

Data da visita:  

Quantidade de alunos matriculados na turma: 

Número de alunos presentes: 

Estrutura física 

O espaço está adequado para o funcionamento da turma? (     ) Sim (     ) Não  

Observações: 

Acompanhamento pedagógico 

O/A professor/a apresentou o Diário de Classe atualizado?      (    ) Sim     (    ) Não 

Observações: 

Comentários gerais 

Poderá abranger questões relativas a: 

Apoio da empresa Relação professor/aluno Relação aluno/aluno 

Evasão (motivos e nome de alunos) Reclamações Sugestões 

Recursos visuais na sala de aula 

(cartazes, painéis, murais e etc) 

O que ocorrer...  

 

 

____________________________                                     _____________________________ 

   Coordenação Pedagógica                                                                Gestão Pedagógica 
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ANEXO 05 – RELATÓRIO INICIAL DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO 

ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS  

Dados da turma 

Coordenadora Pedagógica:  Professor/a: 

Data do relatório:  Empresa: 

Segmento: Ensino Fundamental I Horário da turma: 

Quantidade de alunos matriculados:  

A empresa XXXXXXXXXX 

Decorridos o primeiro mês de aula nesta empresa, com os trabalhadores inscritos na Educação 

de Jovens e Adultos do SESI Bahia, Unidade xxx, procedemos à aplicação de uma avaliação 

diagnóstica objetivando identificar o nível de conhecimento dos alunos, situando-os na 

escolaridade correspondente às séries iniciais do ensino fundamental. 

 O resultado da avaliação diagnóstica possibilita o planejamento das aulas de acordo com 

as especificidades do grupo, subsidiando o percurso educacional a ser trilhado por esses 

alunos. 

 Durante o desenvolvimento do curso, os alunos estarão em contato os objetos do 

conhecimento relacionados às seguintes áreas: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; 

atemática e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências 

Humanas e suas Tecnologias. 

 A abordagem pedagógica perpassa pelos seguintes eixos: Identidade e Trabalho; 

Segurança e Saúde no Trabalho e Sociedade e Tecnologias. 

 

Assim, encaminhamos no descritivo abaixo o relatório diagnóstico que expressa às habilidades 

atuais desses alunos. Esperamos que a parceria entre o SESI e a empresa XXXXXX seja 

revertida na elevação da escolaridade dos colaboradores inscritos no Programa. 

 

Relatório do Diagnóstico 

O diagnóstico visa verificar o nível de conhecimentos básicos do Ensino Fundamental séries 

iniciais (da alfabetização ao 5ª ano/ antiga 4ª série), tendo como principio orientador a matriz de 

referência curricular do SESI Bahia. 

 

Com base nos resultados da avaliação, identificou-se o seguinte nível de ensino em que se 

encontram os trabalhadores da empresa XXXXXXX. 
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Etapa I (Alfabetização – 1º ano) 

1. 

Etapa II (2º e 3º ano) 

1. 

Etapa III (4º e 5º ano) 

1. 

 

A turma de EF I da Empresa XXXXXXXX tem o acompanhamento pedagógico executado por 

XXXXXXXXX, que organiza, orienta e coordena o professor e a turma, gerando todos os 

registros pertinentes. Estamos à disposição nos seguintes contatos: Telefone: (XX) xxxx, FAX: 

(xx) xxxx e e-mail: xxxxxxxxx@fieb.org.br. 

 ____________________________                                     _____________________________ 

   Coordenação Pedagógica                                                                Gestão Pedagógica 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:xxxxxxxxx@fieb.org.br


43 
 

 

ANEXO 06 – RELATÓRIO TRIMESTRAL DE MONITORAMENTO DAS TURMAS 

PRESENCIAIS 

 

Dados da turma 

Coordenadora Pedagógica:  Professor/a: 

Data do relatório:  Empresa: 

Segmento:  Horário da turma: 

Quantidade de alunos matriculados: Alunos ativos: 

Acompanhamento Pedagógico 

Relatar aspectos importantes, projetos executados, resultados e avanços da turma, % de 

disciplinas concluídas, índice de aprovação nas disciplinas, estratégias de retenção do 

alunado, % de desistência, etc. 

 

 

Oportunidades de melhorias 

Relatar aspectos que possam ser melhorados, pontos de atenção, etc. 

 

 

Anexo (Frequência escolar) 

 

A turma de EF I, EF II ou EM da Empresa XXXXXXXX tem o acompanhamento pedagógico 

executado por XXXXXXXXX, que organiza, orienta e coordena o professor e a turma, 

gerando todos os registros pertinentes. Estamos à disposição nos seguintes contatos: 

Telefone: (XX) xxxx, FAX: (xx) xxxx e e-mail: xxxxxxxxx@fieb.org.br. 

 

 

 ____________________________                              _____________________________ 

   Coordenação Pedagógica                                                            Gestão Pedagógica 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 

  

 

 

mailto:xxxxxxxxx@fieb.org.br
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ANEXO 07 - RELATÓRIO FINAL DE MONITORAMENTO DA TURMA ENSINO 

FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS 

Dados da turma 

Coordenadora Pedagógica:  Professor/a: 

Data do relatório:  Empresa: 

Segmento:  Período da turma: 

Quantidade de alunos matriculados: 

Quantidade de alunos aprovados: 

Quantidade de alunos concluintes do FI: 

Avaliação do processo 

Equivalência 

I ETAPA – Corresponde à alfabetização  

II ETAPA – Corresponde ao 2º ano/ 3º ano (antiga 1ª e 2ª séries) 

III ETAPA – Corresponde ao 4º e 5º ano (antiga 3ª e 4ª séries) 

Parecer final de movimentação entre etapas: 

(Reflexão sobre o desenvolvimento da turma) 

Alunos que apresentaram movimentação entre etapas 

Alunos que concluíram o Ensino Fundamental I – (listar nominalmente os alunos que 

obtiveram a conclusão do ensino fundamental séries iniciais) 

Alunos que se movimentaram para III Etapa – (listar nominalmente os alunos aprovados) 

Alunos que se movimentaram para II Etapa - (listar nominalmente os alunos aprovados) 

alunos que não apresentaram movimentação entre etapas: 

Alunos que não se movimentaram na III Etapa - (listar nominalmente os alunos)  

Alunos que não se movimentaram na II Etapa - (listar nominalmente os alunos) 

Alunos que não se movimentaram na I Etapa - (listar nominalmente os alunos) 

Indicadores 

Total de alunos matriculados: 

Índice de desistentes: (desistentes/total de matriculados)       

Índice de aprovação: (aprovados/total de matriculados)   

Índice de conservação nas etapas: (conservados/total de matriculados) 

Listar, caso tenha outra mobilidade de saída totalizando os indicadores em 100% 
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Nº Alunos Perfil de 

entrada 

Perfil de saída Evasão 

1 XXX Etapa I, II ou III Etapa I, II ou III Demissão 

     

     

     Observações:                                                    

                                                                                                                        

A turma xxxxxxxxxx da Empresa XXXXXXXX tem o acompanhamento pedagógico 

executado por XXXXXXXXX, que organiza, orienta e coordena o professor e a turma, 

gerando todos os registros pertinentes. Estamos à disposição nos seguintes contatos: 

Telefone: (XX) xxxx, FAX: (xx) xxxx e e-mail: xxxxxxxxx@fieb.org.br. 

 __________________________                                  ___________________________ 

   Coordenação Pedagógica                                                        Gestão Pedagógica 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:xxxxxxxxx@fieb.org.br
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ANEXO 08 - RELATÓRIO MENSAL DO DOCENTE PARA MONITORAMENTO DAS 

TURMAS DE EJA PRESENCIAL   

Dados da turma 

Coordenadora Pedagógica:  Professor/a: 

Mês de referência:  Empresa: 

Segmento:  Horário da turma: 

Quantidade de dias letivos no mês: Dia/s de funcionamento da turma: 

Área de conhecimento: 

Comentário Geral 

O comentário geral deverá abranger questões referentes à: 

1. Relação 

professor/aluno  

5. Metodologia, projetos 

empreendidos, resultados 

alcançados, etc. 

9. Avanços 

2. Aluno/aluno 6. Avaliação e aprovação 10. Sugestões 

3. Empresa/professor 7. Questionamentos dos envolvidos 

no processo 

11. O que ocorrer... 

4. Recursos didáticos 8. Dificuldades 12. Anexos: Lista de 

frequência e registros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

      Professor/a 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 09 - RELATÓRIO FINAL DAS TURMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 

SÉRIES FINAIS E ENSINO MÉDIO PRESENCIAL 

 

Dados da turma 

Coordenadora Pedagógica:  

Data do relatório:  Empresa: 

Segmento:  Período da turma: 

Quantidade de alunos matriculados: 

Índice de aprovação: 

Índice de desistência: 

Inserir outras mobilidades utilizadas para totalizar os 100% dos resultados 

Avaliação do processo 

Revelar os resultados obtidos e reflexões sobre os avanços da turma. 

Resultados 

Anexar a ata de apuração de notas do SGE a este relatório. 

 

 

_________________________                                         __________________________ 

   Coordenação Pedagógica                                                         Gestão Pedagógica 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 10 - RELATÓRIO FINAL DO DOCENTE POR ÁREA DE CONHECIMENTO 

DAS TURMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS E ENSINO MÉDIO A 

DISTÂNCIA 

 

Dados da turma 

Coordenadora Pedagógica:  

Professor de área: 

Data do relatório:  Turma: 

Ano/série:  Período da área: 

Quantidade de alunos matriculados na área: 

Índice de aprovação: 

Índice de desistência: 

Inserir outras mobilidades utilizadas para totalizar os 100% dos resultados 

Avaliação do processo 

Revelar os resultados obtidos e reflexões sobre os avanços da turma. 

Alunos que não obtiveram a aprovação da área no tempo previsto 

 Status 

Nome do/a aluno/a 

Não realizou as 

atividades 

 on-line 

Não realizou a 

prova 

presencial 

Não realizou a 

recuperação 

    

    

 

 

_________________________                                         __________________________ 

              Professor/a                                                                Coordenação Pedagógica                                                          

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 11 - RELATÓRIO FINAL DAS TURMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 

SÉRIES FINAIS E ENSINO MÉDIO A DISTÂNCIA 

 

Dados da turma 

Coordenadora Pedagógica:  

Data do relatório:  Turma: 

Ano/série:  

Quantidade de alunos matriculados na turma: 

Índice de aprovação: 

Índice de desistência: 

Inserir outras mobilidades utilizadas para totalizar os 100% dos resultados 

Avaliação do processo 

Revelar os resultados obtidos e reflexões sobre os avanços da turma. 

Anexar ata de apuração de notas do SGE 

 

 

_________________________                                         __________________________ 

       Coordenação Pedagógica                                                     Gestão Pedagógica                                  

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 12 - RELATÓRIO SEMESTRAL DE ACOMPANHAMENTO DE ESTÁGIO 

 

I. DADOS DO ESTAGIÁRIO E UNIDADE CONCEDENTE 

Nome do estagiário: 

Instituição de ensino: Escola Reitor Miguel Calmon 

Curso: Ensino Médio - Educação de Jovens e Adultos Sem/Ano/Série: 

Coordenador orientador: 

Unidade concedente: 

Supervisor de estágio: 

Período avaliado: 

II – DESCRITIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ESTÁGIO 

1. Introdução (apresente a empresa e seus objetivos) 

 

2. Objetivo geral do estágio (faça referências ao conteúdo das atividades 

desempenhadas de maneira abrangente com a vinculação ao curso de formação). 

 

3. Resultado(s) alcançado(s) (relate os resultados atingidos) 

 

4. Pontos positivos/facilidades do estágio 

 

5. Oportunidades de melhoria/dificuldades enfrentadas no estágio 

 

6. Conclusão 

 

 

__________________, _________/_________/_______________ 

 

____________________________                ___________________________ 

Supervisor de estágio                                 Instituição de Ensino 

 

________________________________________ 

Estagiário 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 13 – MODELO DE ATA DE RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO 

 

Declaro, para os devidos fins, que o (a) aluno (a) XXX CPF: XXX realizou avaliação 

de caráter diagnóstica, assegurada pela LDB Nº 9394/96, de 20, de dezembro de 1996. Art 24, 

inciso II, alínea “c” e Art. 38, § 2º. 

Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo 

com as seguintes regras comuns: 

II - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, 

pode ser feita: 

c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, 

que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na 

série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino; 

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão 

a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter 

regular. 

§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais 

serão aferidos e reconhecidos mediante exames. 

Diante do amparo legal, o/a aluno/a está apto para cursar o xxxx ano do Ensino xxxx. 

Apresentando os seguintes resultados: 

 

Área do conhecimento % alcançado 

Linguagens  

Matemática  

Ciências Humanas  

Ciências da Natureza  

 

 

_____________________, _______/________/____________ 

 

 

___________________________________ 

Coordenação Pedagógica 
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ANEXO 14 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA NO CURSO DE EJA 

 

 

Eu, ___________________________________________________________________ de 

documento de identidade nº _________________________________confirmo a minha 

desistência no curso de Ensino ____________________________ da EJA do SESI Bahia.  

Declaro que retirei os documentos listados abaixo:  

( ) histórico escolar original. 

(  ) cópias de documentos pessoais. 

Observações: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

_____________________, _______/________/____________ 

 

 

 

___________________________________      _____________________________________ 

                         Aluno/a                                                         Serviço Social da Indústria 
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ANEXO 15 - PLANEJAMENTO DA OFICINA – ENSINO MÉDIO - LINGUAGENS, 

CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS – COMPETÊNCIA 1 

Autor(a):  

Mediador(a):  

Data da oficina:  

Carga horária:  

Competência 1 - Reconhecer a leitura como fonte de informação, utilizando-a como meio de 

acesso ao mundo do trabalho e dos estudos avançados, respondendo a diferentes propósitos 

comunicativos e expressivos. 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

H1 
Ler textos em gêneros de variados aspectos discursivos que 

abordem o tema Mundo do Trabalho. 

 

H2 

Reconhecer o público-alvo provável e os possíveis objetivos 

do autor ou do enunciador de um texto, em LP e LE ou em 

linguagens diversas, observando os recursos utilizados. 

 

H3 

Identificar vocábulos e expressões da LE relativos a áreas 

profissionais, reconhecendo o tema principal, os subtemas e 

finalidades do texto. 

 

H4 

Reconhecer a pluralidade de manifestações artísticas e 

culturais como possibilidades para a integração entre pessoas 

e entre diferentes grupos sociais e étnicos. 

 

H5 

Utilizar estratégias de planejamento para organizar eventos 

culturais e artísticos, considerando tempo disponível, etapas, 

agentes envolvidos, natureza e complexidade da tarefa. 

 

 

Tema  

Objetos do 

conhecimento 
 

Sequência 

didática 
 

Competências 

transversais 
Competência 2 (        ) Competência 3 (         )  Competência 4 (       ) 

Recursos 

didáticos 
 

Referências  

Observações 

gerais 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 16 - PLANEJAMENTO DA OFICINA - ENSINO MÉDIO - LINGUAGENS, 

CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS – COMPETÊNCIA 2 

Autor(a): 

Mediador(a): 

Data da oficina: 

Carga horária: 

Competência 2 - Acionar as várias formas de recepção e compreensão e conhecimentos 

linguísticos, textuais e sobre práticas sociais de linguagem, para construir e reconstruir os 

sentidos de textos e manifestações artísticas e culturais. 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

H6 

Reconhecer autonomamente textos de extensões variadas, em 

LP ou LE, e manifestações artísticas, reestabelecendo relações 

de sentido. 

 

H7 

Construir e utilizar estratégias de leitura para ampliar o acesso 

a informações, tecnologias, culturas e redes de contatos em 

contextos de trabalho envolvendo diferentes linguagens e em 

LEM. 

 

H8 
Estabelecer relações de sentido entre informações 

subentendidas ou pressupostas em um texto. 

 

H9 

Identificar e reconhecer a intencionalidade quanto aos 

diferentes modos de fazer referência explícita ou implícita a 

outros textos, (intertextualidade - citação, paráfrase, analogia, 

paródia, comparação, discursos etc.). 

 

H10 

Identificar elementos constitutivos de um gênero, em LP ou em 

LEM, ou de uma manifestação cultural e artística, a fim de 

melhor compreender e interpretar exemplares desse gênero e 

dessa manifestação. 

 

 

Tema  

Objetos do 

conhecimento 
 

Sequência 

didática 
 

Competências 

transversais 
Competência 1 (        ) Competência 3 (         )  Competência 4 (       ) 

Recursos 

didáticos 
 

Referências  

Observações 

gerais 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 17 - PLANEJAMENTO DA OFICINA - ENSINO MÉDIO - LINGUAGENS, 

CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS – COMPETÊNCIA 3 

Autor(a): 

Mediador(a): 

Data da oficina: 

Carga horária: 

Competência 3 - Reconhecer, compreender, analisar e aplicar elementos e recursos 

expressivos das linguagens verbal, artística e corporal, compreendendo o modo como podem 

ser organizados e (re)criados. 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

H11 

Reconhecer recursos de estilo e modos de organização das 

informações conforme o tipo de texto (oral, escrito, 

multimodal). 

 

H12 

Reconhecer e analisar a contribuição de recursos não verbais 

e multimodais (imagens, gráficos, esquemas, layout, 

destaques gráficos, etc.) para os sentidos do texto em que se 

inserem. 

 

H13 

Analisar as possibilidades e os limites das linguagens verbal, 

corporal e artística na criação e execução de projetos 

coletivos, para planejar ações colaborativas. 

 

H14 

Analisar textos literários, manifestações artísticas e culturais 

de diferentes estilos, épocas e culturas, identificando os 

recursos expressivos de cada linguagem utilizados. 

 

H15 

Desenvolver diferentes práticas corporais de forma 

colaborativa e produzir trabalhos artísticos individuais ou 

coletivos, explorando elementos das linguagens artística e 

corporal, materiais e técnicas, a fim de produzir outras 

(novas) possibilidades expressivas. 

 

 

Tema  

Objetos do 

conhecimento 
 

Sequência 

didática 
 

Competência

s transversais 
Competência 1 (        ) Competência 2 (         )  Competência 4 (       ) 

Recursos 

didáticos 
 

Referências  

Observações 

gerais 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 18 - PLANEJAMENTO DA OFICINA - ENSINO MÉDIO - LINGUAGENS, 

CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS – COMPETÊNCIA 4 

Autor(a): 

Mediador(a): 

Data da oficina: 

Carga horária: 

Competência 4 - Reconhecer aspectos das identidades em textos e manifestações artísticas e 

culturais, considerando as práticas sociais e as linguagens utilizadas. 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

H16 

Ler e interpretar textos e manifestações artísticas e culturais 

oriundos de contextos variados a fim de reconhecer, legitimar 

e valorizar a pluralidade cultural e as marcas de identidade que 

expressam. 

 

H17 
Fazer uso de recursos linguísticos para apresentar seu ponto de 

vista. 

 

H18 

Reconhecer, compreender e usar a linguagem corporal, 

relacionando à própria vida, às práticas sociais e à formação de 

identidades. 

 

 

Tema  

Objetos do 

conhecimento 
 

Sequência 

didática 
 

Competências 

transversais 
Competência 1 (        ) Competência 2 (         )  Competência 3 (       ) 

Recursos 

didáticos 
 

Referências  

Observações 

gerais 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 19 - PLANEJAMENTO DA OFICINA – ENSINO MÉDIO - CIÊNCIAS 

HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS - COMPETÊNCIA 1 

Autor(a): 

Mediador(a): 

Data da oficina: 

Carga horária: 

Competência 1 - Relacionar os elementos culturais que constituem as identidades dos 

diferentes grupos sociais a variados contextos histórico-geográficos 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

H1 

Estudar fontes documentais verbais e não verbais para 

reconhecer expressões da produção cultural dos grupos 

sociais. 

 

H2 

Construir e aplicar conceitos de dominação e interação cultural 

(colonização, imperialismo e neocolonialismo) entre etnias, 

povos, grupos sociais ou Estados Nacionais, para explicar as 

relações de poder e ideologias em diferentes contextos 

histórico-geográficos. 

 

H3 

Relacionar mudanças e permanências de práticas culturais e 

artísticas aos impactos de novas técnicas e tecnologias em 

diferentes contextos histórico-geográfico. 

 

H4 

Construir e aplicar o conceito de diversidade cultural e de 

identidade ao analisar as representações culturais de povos, 

etnias, grupos sociais e estados nacionais, como festas, 

músicas, imagens, religiosidade, arquitetura. 

 

H5 

Analisar, em situações-problema, o papel das origens 

geográficas das populações e de diferentes formas de 

deslocamento espacial como elementos da formação das 

identidades. 

 

H6 

Criar ações de preservação dos diferentes patrimônios 

culturais, material e imaterial, e das identidades com base em 

princípios de igualdade e diversidade sociocultural. 

 

 

Tema  

Objetos do 

conhecimento 
 

Sequência 

didática 
 

Competências 

transversais 

Competência 2 (       ) Competência 3 (       )  Competência 4 (       ) Competência 

5 (        )  Competência 6 (       ) 

Recursos 

didáticos 
 

Referências  

Observações 

gerais 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 



58 
 

 

ANEXO 20 - PLANEJAMENTO DA OFICINA – ENSINO MÉDIO - CIÊNCIAS 

HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS - COMPETÊNCIA 2 

Autor(a): 

Mediador(a): 

Data da oficina: 

Carga horária: 

Competência 2 - Relacionar o trabalho humano aos processos de construção e transformação 

em diferentes contextos histórico-geográficos 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

H7 

Identificar em registros diversos as principais características 

do trabalho humano, considerando suas formas de organização 

e suas funções em diferentes contextos histórico-geográficos. 

 

H8 

Relacionar as transformações das condições de vida e de 

produção dos trabalhadores aos movimentos sociais urbanos e 

rurais, reconhecendo a importância das conquistas legais para 

o estabelecimento dos direitos trabalhistas. 

 

H9 

Avaliar em situações-problema, o impacto das novas 

tecnologias nas atividades econômicas, nas relações de 

trabalho e nos sistemas de informação e comunicação em 

diferentes contextos histórico-geográficos. 

 

H10 

Interpretar dados sobre a participação de mulheres e crianças 

no mercado de trabalho, bem como o aumento do desemprego 

e das ocupações informais, considerando os processos de 

globalização, modernização e desenvolvimento tecnológico. 

 

 

Tema  

Objetos do 

conhecimento 
 

Sequência 

didática 
 

Competências 

transversais 

Competência 1 (       ) Competência 3 (       )  Competência 4 (       ) Competência 

5 (     ) Competência 6 (       ) 

  

Recursos 

didáticos 
 

Referências  

Observações 

gerais 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 21 - PLANEJAMENTO DA OFICINA – ENSINO MÉDIO - CIÊNCIAS 

HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS - COMPETÊNCIA 3 

Autor(a): 

Mediador(a): 

Data da oficina: 

Carga horária: 

Competência 3 - Analisar aspectos relevantes das instituições sociais e políticas nas relações 

de poder em diferentes escalas e contextos histórico-geográficos. 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

H11 

Construir conceitos sobre a natureza das desigualdades 

econômicas e sociais em diferentes contextos histórico-

geográficos para explicar processos de legitimação da 

exclusão social, discriminação e exploração do trabalho. 

 

H12 

Analisar, em situações-problema, tensões e conflitos de 

natureza geopolítica e avaliar seus efeitos para a 

cidadania, a democracia e a organização político-social 

em diferentes contextos histórico-geográficos. 

 

H13 

Identificar a natureza dos conflitos sociais e políticos e o 

uso da força ou violência em diferentes sociedades para 

analisar relações de poder no nível do Estado, na vida 

econômica e nas relações cotidianas. 

 

H14 

Estabelecer projetos coletivos de intervenção na realidade 

local para erradicar todas as formas de racismo, 

preconceito, discriminação e desigualdade, com base em 

valores éticos, estatutos legais e princípios de igualdade 

entre os seres humanos. 

 

 

Tema  

Objetos do 

conhecimento 
 

Sequência 

didática 
 

Competências 

transversais 

Competência 1 (       ) Competência 2 (       )  Competência 4 (       ) Competência 

5 (        ) Competência 6 (       ) 

  

Recursos 

didáticos 
 

Referências  

Observações 

gerais 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 22 - PLANEJAMENTO DA OFICINA – ENSINO MÉDIO - CIÊNCIAS 

HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS - COMPETÊNCIA 4 

Autor(a): 

Mediador(a): 

Data da oficina: 

Carga horária: 

Competência 4 - Analisar interações sociedade-natureza em diferentes contextos histórico-

geográficos, reconhecendo suas principais dinâmicas e impactos ambientais e sociais. 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

H15 

Ler mapas em diferentes escalas e outras representações 

gráficas e produtos do sensoriamento para descrever e 

interpretar fenômenos naturais e sociais. 

 

H16 

Construir conceitos sobre elementos do meio físico e suas 

interações e a distribuição e disponibilidade de recursos 

naturais ao analisar aspectos da produção do espaço 

geográfico. 

 

H17 

Avaliar impactos ambientais e sociais decorrentes da 

utilização intensiva de tecnologias na produção e 

consumo de bens, nas edificações e na geração energética 

em diferentes contextos histórico-geográficos. 

 

H18 

A partir de investigações na realidade local, desenvolver 

ações de proteção ou recuperação ambiental com base em 

princípios, leis e iniciativas de desenvolvimento 

sustentável e de valorização da diversidade cultural. 

 

H19 

Identificar ações, atores e tecnologias responsáveis por 

impactos ambientais e sociais ao analisar criticamente 

interações sociedade-natureza em diferentes contextos 

histórico-geográficos. 

 

H20 

Avaliar, em situações-problema, a preservação e a 

degradação ambiental no campo e na cidade, 

considerando diferentes tecnologias e formas de uso e 

apropriação dos espaços. 

 

 

Tema  

Objetos do 

conhecimento 
 

Sequência 

didática 
 

Competências 

transversais 

Competência 1 (       ) Competência 2 (       )  Competência 3 (       ) Competência 

5 (     ) Competência 6 (       )  

Recursos 

didáticos 
 

Referências  

Observações 

gerais 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 23 - PLANEJAMENTO DA OFICINA – ENSINO MÉDIO - CIÊNCIAS 

HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS - COMPETÊNCIA 5 

Autor(a): 

Mediador(a): 

Data da oficina: 

Carga horária: 

Competência 5 - Utilizar categorias de análise apreendidas no estudo das diversas correntes 

filosóficas em seu cotidiano e na problematização da realidade e/ou de textos estudados. 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

H21 
Comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes 

sobre determinado aspecto da cultura. 

 

 

Tema  

Objetos do 

conhecimento 
 

Sequência 

didática 
 

Competências 

transversais 

Competência 1 (       ) Competência 2 (       )  Competência 3 (       ) Competência 

4 (          ) Competência 6 (          ) 

 

Recursos 

didáticos 
 

Referências  

Observações 

gerais 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 24 - PLANEJAMENTO DA OFICINA – ENSINO MÉDIO - CIÊNCIAS 

HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS - COMPETÊNCIA 6 

Autor(a): 

Mediador(a): 

Data da oficina: 

Carga horária: 

Competência 6 - Compreender as relações econômicas, políticas e sociais construídas nos 

vários contextos histórico-sociais. 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

H22 
Relacionar cidadania e democracia na organização da 

sociedade. 

 

 

Tema  

Objetos do 

conhecimento 
 

Sequência 

didática 
 

Competências 

transversais 

Competência 1 (       ) Competência 2 (       )  Competência 3 (       ) Competência 

4 (     ) Competência 5 (        ) 

 

Recursos 

didáticos 
 

Referências  

Observações 

gerais 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 25 - PLANEJAMENTO DA OFICINA – ENSINO MÉDIO - CIÊNCIAS DA 

NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS - COMPETÊNCIA 1 

Autor(a):  

Mediador(a):  

Data da oficina:  

Carga horária:  

Competência 1 - Compreender as ciências naturais e as tecnologias como construções 

humanas associadas à cultura dos povos e suas visões de mundo. 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

H1 

Interpretar informações apresentadas em diferentes 

linguagens usadas nas Ciências, como texto discursivo, 

gráficos, tabelas, relações matemáticas, diagramas ou 

representação simbólica. 

 

H2 

Construir conceitos científicos de energia, matéria, vida, 

transformação e sistema para explicar fenômenos naturais 

e procedimentos tecnológicos, especialmente os 

envolvidos na profissão e nos projetos desenvolvidos na 

elevação da escolaridade. 

 

H3 
Confrontar interpretações científicas e baseadas no senso 

comum ao longo do tempo e em diferentes culturas. 

 

H4 

Investigar temas e problemas relevantes para a 

comunidade (da escola, do trabalho, do seu bairro), 

participando de diagnóstico, planejamento e execução de 

projetos, preferencialmente, com a finalidade de 

intervenção técnico-científica. 

 

H5 
Localizar/inferir significado de termos técnico-científicos 

em textos de instrumentação ou de divulgação científica. 

 

H6 

Identificar e produzir informações relevantes para 

compreender um fenômeno em diagramas, gráficos ou 

tabelas de diferentes formatos. 

 

H7 

Identificar a presença de aspectos culturais místicos e do 

senso comum nos discursos de interesse científico 

presentes no cotidiano. 

 

 

Tema  

Objetos do 

conhecimento 
 

Sequência 

didática 
 

Competências 

transversais 
Competência 2 (        ) Competência 3 (         )  Competência 4 (       ) 

Recursos 

didáticos 
 

Referências  

Observações 

gerais 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 26 - PLANEJAMENTO DA OFICINA – ENSINO MÉDIO - CIÊNCIAS DA 

NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS - COMPETÊNCIA 2 

Autor(a): 

Mediador(a): 

Data da oficina: 

Carga horária: 

Competência 2 - Identificar e relacionar causas e consequências da degradação ou preservação do 

ambiente. 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

H8 

Observar e descrever diferentes ambientes, seus componentes 

e interações, desde pequenos e sob controle experimental, até 

os ecossistemas ou os biomas do Brasil. 

 

H9 

Interpretar questões ambientais, considerando transformações e 

interações entre seus componentes bióticos e abióticos, a 

adaptação dos seres vivos, processos evolutivos e ecológicos 

nos ambientes em transformação. 

 

H10 

Analisar perturbações ambientais, identificando fontes, 

transporte e/ou destinos dos poluentes ou outras causas, 

prevendo efeitos nos sistemas naturais ou produtivos. 

 

H11 

Analisar e produzir propostas de intervenção ambiental 

aplicando conhecimento científico ou tecnológico, observando 

riscos e benefícios e compartilhando resultados. 

 

H12 
Conhecer a estrutura e funcionamento do planeta Terra na 

atualidade e hipóteses sobre sua formação e a evolução da vida. 

 

H13 
Identificar e caracterizar situações de risco ambiental; 

particularmente, as de seu bairro e região. 

 

 

Tema  

Objetos do 

conhecimento 
 

Sequência 

didática 
 

Competências 

transversais 
Competência 1 (        ) Competência 3 (         )  Competência 4 (       ) 

Recursos 

didáticos 
 

Referências  

Observações 

gerais 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 27 - PLANEJAMENTO DA OFICINA – ENSINO MÉDIO - CIÊNCIAS DA 

NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS - COMPETÊNCIA 3 

Autor(a): 

Mediador(a): 

Data da oficina: 

Carga horária: 

Competência 3 - Compreender os organismos vivos em geral e o ser humano em especial, 

em integração com o ambiente vivo e sociocultural. 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

H14 
Caracterizar estruturas, sistemas e processos relativos aos 

seres vivos em geral e ao ser humano, em particular. 

 

H15 

Construir ou interpretar modelos e experimentos para 

explicar fenômenos como alimentação, reprodução, 

excreção, visão, audição, movimentação, segurança em 

contextos da vida, da saúde ou da tecnologia.   

 

H16 

Relacionar aspectos do funcionamento do organismo 

humano (defesa, manutenção do equilíbrio interno, 

relações com o ambiente, sexualidade etc.) a fatores de 

ordem ambiental, social ou cultural dos indivíduos, seus 

hábitos e características genéticas. 

 

H17 

Avaliar e divulgar propostas de alcance individual ou 

coletivo, utilizando como critérios a preservação e a 

promoção da saúde individual, coletiva ou do ambiente. 

 

 

Tema  

Objetos do 

conhecimento 
 

Sequência 

didática 
 

Competências 

transversais 
Competência 1 (        ) Competência 2 (         )  Competência 4 (       ) 

Recursos 

didáticos 
 

Referências  

Observações 

gerais 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 28 - PLANEJAMENTO DA OFICINA – ENSINO MÉDIO - CIÊNCIAS DA 

NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS - COMPETÊNCIA 4 

Autor(a): 

Mediador(a): 

Data da oficina: 

Carga horária: 

Competência 4 - Descrever características das tecnologias associadas às ciências naturais em 

diferentes serviços ou contextos produtivos: indústria, manufatura, agricultura, 

agroindústria, extrativismo. 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

H18 

Descrever as propriedades físicas, químicas ou biológicas 

de produtos, sistemas e procedimentos, relacionando às 

finalidades a que se destinam. 

 

H19 

Identificar matérias-primas e etapas de transformação nos 

processos produtivos, relacionando fenômenos naturais 

(geológicos, físicos, químicos ou biológicos) às diferentes 

etapas de produção ou reciclagem de materiais. 

 

H20 Utilizar equipamentos e seus manuais de instalação.  

H21 

Selecionar e realizar testes de controle para a comparação 

de serviços, materiais e produtos, utilizando parâmetros 

como custo e eficiência, empregabilidade, efeito colateral, 

riscos e benefícios. 

 

H22 
Relacionar informações para construir modelos em 

ciência e tecnologia. 

 

H23 

Reconhecer e utilizar códigos e nomenclatura científicos 

e tecnológicos para caracterizar materiais, substâncias e 

processos. 

 

 

Tema  

Objetos do 

conhecimento 
 

Sequência 

didática 
 

Competências 

transversais 
Competência 1 (        ) Competência 2 (         )  Competência 3 (       ) 

Recursos 

didáticos 
 

Referências  

Observações 

gerais 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 29 - PLANEJAMENTO DA OFICINA – ENSINO MÉDIO - MATEMÁTICA E 

SUAS TECNOLOGIAS - COMPETÊNCIA 1 

Autor(a): 

Mediador(a): 

Data da oficina: 

Carga horária: 

Competência 1 - Aprimorar os significados já existentes para os diversos tipos de números, 

realizar as operações usuais com esses números, estabelecer algumas relações significativas 

entre eles e, quando necessário e conveniente, ampliar os campos numéricos. 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

H1 

Reconhecer, no contexto social, diferentes significados e 

representações dos números naturais, inteiros, racionais e 

irracionais e utilizá-los em diversos contextos vinculados 

à vida pessoal e profissional. 

 

H2 

Realizar operações de adição, subtração, multiplicação, 

divisão, potenciação e radiciação com números naturais, 

inteiros, racionais e irracionais em suas diversas 

representações, para resolver problemas de diversos 

contextos vinculados à vida pessoal e profissional. 

 

H3 

Estabelecer relações de razão e de proporcionalidades 

entre números, utilizar razões aplicadas em Ciências 

Humanas ou Naturais, aplicar a noção de escalas para 

análise de aspectos da realidade. 

 

H4 

Utilizar conceitos e procedimentos quantitativos na 

seleção de argumentos propostos para resoluções de 

problemas em diversos contextos das ciências e das 

tecnologias. 

 

 

Tema  

Objetos do 

conhecimento 
 

Sequência 

didática 
 

Competências 

transversais 

Competência 2 (       ) Competência 3 (       )  Competência 4 (       ) 

Competência 5 (     ) 

Recursos 

didáticos 
 

Referências  

Observações 

gerais 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 30 - PLANEJAMENTO DA OFICINA – ENSINO MÉDIO - MATEMÁTICA E 

SUAS TECNOLOGIAS - COMPETÊNCIA 2 

Autor(a): 

Mediador(a): 

Data da oficina: 

Carga horária: 

Competência 2 - Utilizar conhecimentos geométricos e métricos para realizar a leitura e a 

representação da realidade e agir sobre ela. 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

H5 

Efetuar medições, reconhecendo, em cada situação, a 

necessária precisão de dados ou de resultados e estimando 

margens de erro. 

 

H6 Estabelecer relações entre diferentes unidades de medida. 
 

H7 

Identificar representações geométricas, planas e espaciais, 

e interpretar seus usos em diferentes contextos 

socioculturais. 

 

H8 

Construir relações geométricas, métricas e 

trigonométricas relevantes na resolução de situações-

problema e usar formas geométricas idealizadas e formais 

para representar ou visualizar situações do mundo real. 

 

H9 
Ler e interpretar relações métricas e trigonométricas para 

análise de diferentes aspectos da realidade.     

 

H10 

Interpretar as relações entre as medidas de triângulos e 

seus ângulos para construir instrumentos que permitam 

realizar estudos de fenômenos periódicos. 

 

H11 

Recorrer a conhecimentos geométricos, trigonométricos e 

métricos para enfrentar situações-problema relacionadas 

ao desenvolvimento de processos e aplicação de 

tecnologias nas áreas profissionais. 

 

 

Tema  

Objetos do 

conhecimento 
 

Sequência 

didática 
 

Competências 

transversais 

Competência 1 (   ) Competência 3 (    )  Competência 4 (    ) Competência 

5 (    ) 

Recursos 

didáticos 
 

Referências  

Observações 

gerais 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 31 - PLANEJAMENTO DA OFICINA – ENSINO MÉDIO - MATEMÁTICA E 

SUAS TECNOLOGIAS - COMPETÊNCIA 3 

Autor(a): 

Mediador(a): 

Data da oficina: 

Carga horária: 

Competência 3 - Utilizar representações algébricas em resoluções de problemas, 

identificando variáveis, selecionando operações que podem ser realizadas com essas 

variáveis e avaliando as possibilidades de soluções, caso existam. 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

H12 

Ler e compreender representações algébricas e gráficas 

aplicadas às ciências, interpretá-las e utilizá-las para 

expressar relações entre grandezas nos fenômenos 

naturais e processos socioeconômicos. 

 

H13 

Identificar e aplicar regularidades em situações diversas 

para estabelecer regras, relações, algoritmos e 

propriedades de sequências aritméticas e geométricas. 

 

H14 

Aplicar conceitos e procedimentos relativos às relações de 

dependência entre variáveis para construir e interpretar 

modelos de funções em diversos contextos científicos e 

tecnológicos. 

 

H15 

Reconhecer as características próprias de cada tipo de 

função, para aplicá-las na modelagem e solução de 

problemas significativos. 

 

H16 
Enfrentar e resolver situações-problema envolvendo 

conhecimentos de matemática comercial e financeira. 

 

 

Tema  

Objetos do 

conhecimento 
 

Sequência 

didática 
 

Competências 

transversais 

Competência 1 (       ) Competência 2 (       )  Competência 4 (       ) 

Competência 5 (     ) 

Recursos 

didáticos 
 

Referências  

Observações 

gerais 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 32 - PLANEJAMENTO DA OFICINA – ENSINO MÉDIO - MATEMÁTICA E 

SUAS TECNOLOGIAS - COMPETÊNCIA 4 

Autor(a): 

Mediador(a): 

Data da oficina: 

Carga horária: 

Competência 4 - Compreender o conceito de probabilidade e o raciocínio combinatório em 

fenômenos naturais e do cotidiano, resolver problemas em processos de contagem natural ou 

estruturada e calcular a probabilidade da ocorrência de um evento. 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

H17 

Identificar regularidades em processos de contagem para 

estruturar e estabelecer regras (da multiplicação e da 

adição). 

 

H18 

Ampliar processos de contagem comum do número de 

elementos de uma determinada coleção utilizando 

raciocínios combinatórios como os conceitos de arranjo e 

combinação visando suas aplicações em contagens de 

atividades profissionais e no cálculo de probabilidades. 

 

H19 

Compreender o conceito de probabilidade de um evento e 

utilizá-lo na análise de aspectos da realidade e na 

construção da argumentação. 

 

 

Tema  

Objetos do 

conhecimento 
 

Sequência 

didática 
 

Competências 

transversais 

Competência 1 (       ) Competência 2 (       )  Competência 3 (       ) 

Competência 5 (     ) 

Recursos 

didáticos 
 

Referências  

Observações 

gerais 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 33 - PLANEJAMENTO DA OFICINA – ENSINO MÉDIO - MATEMÁTICA E 

SUAS TECNOLOGIAS - COMPETÊNCIA 5 

Autor(a): 

Mediador(a): 

Data da oficina: 

Carga horária: 

Competência 5 - Interpretar informações de natureza científica e social, obtidas a partir de pesquisas, 

realizando inferências, previsões, tendências e tomadas de decisão em de situações problema. 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

H20 

Ler dados e informações de cunhos estatísticos apresentados 

nos meios de comunicações e/ou em outras fontes e interpretá-

los ou inferir significados relevantes aos seus contextos. 

 

H21 

Compreender informações estatísticas provenientes de 

naturezas distintas (social, econômica, política ou científica) e 

formular juízos com base nessas informações. 

 

H22 

Calcular medidas de tendência central e de dispersão de um 

conjunto de informações expressos em uma tabela de 

frequências de dados agrupados ou em gráficos para aplicá-las 

a situações diversas no contexto das ciências, das tecnologias e 

das atividades profissionais. 

 

H23 

Construir tabelas e gráficos a partir de um conjunto de dados 

que permitam melhor leitura e compreensão das informações, e 

consequentemente, melhor análise da realidade. 

 

 

Tema  

Objetos do 

conhecimento 
 

Sequência 

didática 
 

Competências 

transversais 

Competência 1 (       ) Competência 2 (       )  Competência 3 (       ) Competência 4 

(     ) 

Recursos 

didáticos 
 

Referências  

Observações 

gerais 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 34 - PLANEJAMENTO DA OFICINA – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS 

FINAIS - LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS – COMPETÊNCIA 1 

Autor(a):  

Mediador(a):  

Data da oficina:  

Carga horária:  

Competência 1 - Compreender as linguagens como veículos de comunicação e expressão das 

pessoas e dos povos, respeitando as diferentes manifestações culturais, inclusive a variedade 

linguística que caracteriza a comunidade dos falantes da Língua Portuguesa. 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

H1 

Reconhecer e usar a Língua Portuguesa como geradora de 

significação e integradora da organização do mundo e da 

própria identidade, combatendo o preconceito linguístico. 

 

H2 

Compreender as características e as peculiaridades de formas 

de expressões das manifestações culturais e artísticas de 

diferentes estilos, épocas e culturas, contrastando seus recursos 

expressivos (gestualidade, musicalidade, equipamentos e 

materiais utilizados, acessórios, figurino etc.). 

 

 

Tema  

Objetos do 

conhecimento 
 

Sequência 

didática 
 

Competências 

transversais 

Competência 2 (        ) Competência 3 (         )  Competência 4 (       )  

Competência 5 (       ) 

Recursos 

didáticos 
 

Referências  

Observações 

gerais 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 35 - PLANEJAMENTO DA OFICINA – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS 

FINAIS - LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS – COMPETÊNCIA 2 

Autor(a):  

Mediador(a):  

Data da oficina:  

Carga horária:  

Competência 2 - Identificar as diferentes intencionalidades ao se apresentar um assunto e 

reconhecer que o uso de diferentes estratégias discursivas interfere no processo comunicativo. 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

H3 

Reconhecer e analisar a contribuição de recursos não-verbais e 

multimodais (imagens, gráficos, esquemas, layout, destaques 

gráficos etc.) para os sentidos  do texto em que se inserem. 

 

H4 

Compreender as possibilidades e intenções das linguagens 

verbal, corporal e artística na criação e execução de projetos 

coletivos, para planejar ações colaborativas. 

 

H5 

Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos 

necessários para a construção da argumentação: referência 

pronominal, sinonímia, coerência no uso de tempos verbais, na 

flexão em voz verbal e nos conectores intervocabulares e 

interparágrafos. 

 

 

Tema  

Objetos do 

conhecimento 
 

Sequência 

didática 
 

Competências 

transversais 

Competência 1 (        ) Competência 3 (         )  Competência 4 (       ) 

Competência 5 (       ) 

Recursos 

didáticos 
 

Referências  

Observações 

gerais 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 36 - PLANEJAMENTO DA OFICINA – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS 

FINAIS - LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS – COMPETÊNCIA 3 

Autor(a):  

Mediador(a):  

Data da oficina:  

Carga horária:  

Competência 3 - Relacionar os mecanismos discursivos usados na língua materna com os 

usados em interações comunicativas em Línguas Estrangeiras Modernas e em outras formas 

de linguagem (musical, visual, dança, expressão corporal). 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

H6 

Relacionar a presença de LEMs no cotidiano e em contextos de 

trabalho com as relações socioculturais e econômicas entre 

povos e países. 

 

H7 

Reconhecer e identificar recursos de estilo e modos de 

organização das informações em língua materna e línguas 

estrangeiras. 

 

H8 

Analisar textos literários e manifestações artísticas de 

diferentes estilos, épocas e culturas, identificando os recursos 

expressivos de cada linguagem. 

 

H9 

Produzir textos orais, escritos ou multimodais para enfrentar 

situações- problema do mundo do trabalho, avaliando sua 

adequação às finalidades propostas. 

 

 

Tema  

Objetos do 

conhecimento 
 

Sequência 

didática 
 

Competências 

transversais 

Competência 1 (        ) Competência 2 (         )  Competência 4 (       )  

Competência 5 (       ) 

Recursos 

didáticos 
 

Referências  

Observações 

gerais 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 37 - PLANEJAMENTO DA OFICINA – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS 

FINAIS - LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS – COMPETÊNCIA 4 

Autor(a):  

Mediador(a):  

Data da oficina:  

Carga horária:  

Competência 4 - Aplicar os conhecimentos adquiridos por meio da prática de análise 

linguística para expandir sua capacidade de monitoração das possibilidades de uso da 

linguagem, tendo em vista o mundo do trabalho e a inclusão digital. 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

H10 
Identificar em textos temáticos vocábulos e expressões de LEM 

relativos a áreas profissionais, deduzindo a finalidade do texto. 

 

H11 

Expressar relações de sentido entre informações subentendidas 

ou pressupostas em um texto ou manifestações artísticas e 

culturais. 

 

 

Tema  

Objetos do 

conhecimento 
 

Sequência 

didática 
 

Competências 

transversais 

Competência 1 (        ) Competência 2 (         )  Competência 3 (       ) 

Competência 5 (       ) 

Recursos 

didáticos 
 

Referências  

Observações 

gerais 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 38 - PLANEJAMENTO DA OFICINA – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS 

FINAIS - LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS – COMPETÊNCIA 5 

Autor(a):  

Mediador(a):  

Data da oficina:  

Carga horária:  

Competência 5 - Compreender a arte como saber cultural e estético gerador de significação e 

integrador do mundo e da própria identidade. 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

H12 

Reconhecer a diversidade de padrões de saúde, beleza e 

desempenho nos grupos sociais, para compreender sua 

inserção na cultura em que são produzidos, analisar 

criticamente os padrões divulgados pela mídia, superando 

estereótipos e preconceitos. 

 

H13 
Expressar por meio de diversas formas de linguagem a sua 

visão de mundo sobre determinado acontecimento. 

 

 

Tema  

Objetos do 

conhecimento 
 

Sequência 

didática 
 

Competências 

transversais 

Competência 1 (        ) Competência 2 (         )  Competência 3 (       )  

Competência 4 (       ) 

Recursos 

didáticos 
 

Referências  

Observações 

gerais 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 39 - PLANEJAMENTO DA OFICINA – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS 

FINAIS - MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS – COMPETÊNCIA 1 

Autor(a):  

Mediador(a):  

Data da oficina:  

Carga horária:  

Competência 1 - Construir significados e ampliar os já existentes para os números naturais, 

inteiros, racionais e irracionais. 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

H1 

Reconhecer, no contexto social, diferentes significados e 

representações dos números naturais, inteiros, racionais e 

irracionais. 

 

H2 

Compreender as propriedades do sistema decimal posicional de 

numeração, e aplica-las na interpretação e análise de situações 

do mundo real. 

 

H3 
Utilizar procedimentos de cálculo com números naturais, 

inteiros, racionais e irracionais. 

 

H4 

Resolver situações problema com números naturais, inteiros, 

racionais e irracionais envolvendo significados da adição, 

subtração, multiplicação, divisão, potenciação ou radiciação. 

 

H5 
Avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na 

construção de argumentos sobre afirmações quantitativas. 

 

 

Tema  

Objetos do 

conhecimento 
 

Sequência 

didática 
 

Competências 

transversais 
Competência 2 (        ) Competência 3 (         )  Competência 4 (       ) 

Recursos 

didáticos 
 

Referências  

Observações 

gerais 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 40 - PLANEJAMENTO DA OFICINA – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS 

FINAIS - MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS – COMPETÊNCIA 2 

Autor(a):  

Mediador(a):  

Data da oficina:  

Carga horária:  

Competência 2 - Construir e utilizar conceitos algébricos para modelar e resolver problemas. 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

H6 
Identificar padrões de naturezas diversas e reconhecer as 

propriedades que os determinam. 

 

H7 

Reconhecer as representações algébricas como forma de 

generalização de propriedades e utilizar a linguagem algébrica 

para a representação de padrões. 

 

H8 

Compreender as propriedades operatórias próprias da 

linguagem algébrica e sua utilização enquanto ferramenta 

generalizadora de contextos diversos. 

 

H9 
Modelar situações problema por meio de expressões 

algébricas. 

 

H10 Utilizar a linguagem algébrica para a solução de problemas. 

 

 

Tema  

Objetos do 

conhecimento 
 

Sequência 

didática 
 

Competências 

transversais 
Competência 1 (        ) Competência 3 (         )  Competência 4 (       ) 

Recursos 

didáticos 
 

Referências  

Observações 

gerais 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 41 - PLANEJAMENTO DA OFICINA – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS 

FINAIS - MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS – COMPETÊNCIA 3 

Autor(a):  

Mediador(a):  

Data da oficina:  

Carga horária:  

Competência 3 - Utilizar conhecimentos geométricos e métricos para realizar a leitura e a 

representação da realidade e agir sobre ela. 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

H11 

Realizar medições, reconhecendo, em cada situação, a 

necessária precisão de dados ou de resultados e estimando 

margens de erro. 

 

H12 Estabelecer relações entre diferentes unidades de medida. 
 

H13 
Identificar representações geométricas, planas e espaciais, e 

interpretar seus usos em diferentes contextos socioculturais. 

 

H14 

Construir relações geométricas e métricas relevantes na 

resolução de situações-problema e usar formas geométricas 

idealizadas e formais para representar ou visualizar situações 

do mundo real. 

 

H15 
Reconhecer polígonos e relações métricas em diferentes 

aspectos da realidade. 

 

 

Tema  

Objetos do 

conhecimento 
 

Sequência 

didática 
 

Competências 

transversais 
Competência 1 (        ) Competência 2 (         )  Competência 4 (       ) 

Recursos 

didáticos 
 

Referências  

Observações 

gerais 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 42 - PLANEJAMENTO DA OFICINA – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS 

FINAIS - MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS – COMPETÊNCIA 4 

Autor(a):  

Mediador(a):  

Data da oficina:  

Carga horária:  

Competência 4 - Interpretar informações de natureza científica e social obtidas da leitura de 

gráficos e tabelas. 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

H16 

Ler dados e informações de cunhos estatísticos apresentados 

nos meios de comunicações e/ou em outras fontes e interpretá-

los ou inferir significados relevantes aos seus contextos. 

 

H17 

Compreender e formular juízos com base em informações 

estatísticas provenientes de naturezas distintas (social, 

econômica, política ou científica).   

 

H18 

Construir tabelas e gráficos a partir de um conjunto de dados 

que permitam melhor leitura e compreensão das informações, 

e análise da realidade. 

 

 

Tema  

Objetos do 

conhecimento 
 

Sequência 

didática 
 

Competências 

transversais 
Competência 1 (        ) Competência 2 (         )  Competência 3 (       ) 

Recursos 

didáticos 
 

Referências  

Observações 

gerais 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 43 - PLANEJAMENTO DA OFICINA – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS 

FINAIS - CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS – COMPETÊNCIA 1 

Autor(a):  

Mediador(a):  

Data da oficina:  

Carga horária:  

Competência 1 - Reconhecer a Terra como componente do Sistema Solar e reconhecer as interações 

desse planeta com o sistema, envolvendo matéria, energia e vida na terra. 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

H1 

Reconhecer a duração do dia em diferentes épocas do ano e sobre os 

horários de nascimento  do Sol, da Lua e das estrelas ao longo do 

tempo, reconhecendo a natureza cíclica desses eventos e associando-

os a ciclos dos seres vivos e ao calendário. 

 

H2 
Identificar cometas, planetas e satélites do sistema solar e outros 

corpos celestes, para elaborar uma concepção de universo. 

 

H3 

Estabelecer relação entre os diferentes períodos iluminados do dia e as 

estações do ano, mediante observação direta local e interpretação de 

informações sobre esse fato em diferentes regiões terrestres, para 

compreensão do modelo heliocêntrico. 

 

H4 
Identificar os conhecimentos de povos antigos para explicar os 

fenômenos celestes. 

 

H5 

Reconhecer, considerando o contexto histórico, o papel de novas 

tecnologias e o embate de ideias nos principais eventos da história da 

astronomia até os dias de hoje. 

 

H6 
Caracterizar a constituição da Terra e das condições existentes para a 

presença de vida. 

 

H7 
Analisar as diferentes explicações sobre a vida na Terra, sobre a 

formação dos fósseis e comparação entre espécies extintas e atuais. 

 

 

Tema  

Objetos do 

conhecimento 
 

Sequência 

didática 
 

Competências 

transversais 

Competência 2 (        ) Competência 3 (         )  Competência 4 (       ) 

Competência 5 (       ) 

Recursos 

didáticos 
 

Referências  

Observações 

gerais 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 44 - PLANEJAMENTO DA OFICINA – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS 

FINAIS - CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS – COMPETÊNCIA 2 

Autor(a):  

Mediador(a):  

Data da oficina:  

Carga horária:  

Competência 2 - Compreender e caracterizar o ambiente como o conjunto das interações entre o ser 

humano, o seu meio e os diversos componentes que promovem a sua transformação. 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

H8 
Reconhecer a diversidade dos seres vivos, compreendendo 

características adaptativas e cadeias alimentares. 

 

H9 

Reconhecer formas eficientes de dispersão e estratégias reprodutivas 

dos seres vivos, em diferentes ambientes, e comparação entre 

reprodução sexuada e assexuada no que diz respeito à variabilidade 

dos descendentes. 

 

H10 

Comparar entre diferentes ambientes em ecossistemas brasileiros 

quanto à vegetação e fauna, suas inter-relações e interações com solo, 

clima, disponibilidade de luz e de água e com as sociedades humanas. 

 

H11 

Identificar as transformações provocadas nos ambientes pela ação 

humana e medidas de proteção e recuperação, particularmente na 

região onde vivem e em outras regiões brasileiras, valorizando 

medidas de proteção ao meio ambiente. 

 

H12 

Identificar os fenômenos de transformação de estados físicos da água, 

compreendendo o ciclo da água em diferentes ambientes, 

compreendendo o modo como os mananciais são reabastecidos e 

valorizando sua preservação. 

 

H13 

Estabelecer relações entre os fenômenos da fotossíntese, da respiração 

celular e da combustão para explicar os ciclos do carbono e do 

oxigênio, de forma integrada com o fluxo unidirecional de energia no 

planeta. 

 

 

Tema  

Objetos do 

conhecimento 
 

Sequência 

didática 
 

Competências 

transversais 

Competência 1 (        ) Competência 3 (         )  Competência 4 (       ) 

Competência 5 (       ) 

Recursos 

didáticos 
 

Referências  

Observações 

gerais 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 45 - PLANEJAMENTO DA OFICINA – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS 

FINAIS - CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS – COMPETÊNCIA 3 

Autor(a):  

Mediador(a):  

Data da oficina:  

Carga horária:  

Competência 3 - Compreender o funcionamento do corpo humano, as transformações do organismo e 

do corpo, as interações com o ambiente, a promoção e a manutenção da saúde. 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

H14 

Reconhecer as alterações dos ambientes como resultado da emissão de 

substâncias, partículas e outros materiais produzidos por agentes 

poluidores, compreendendo os processos de dispersão de poluentes no 

planeta e aspectos ligados à cultura e à economia, para valorizar 

medidas de saneamento e de controle de poluição. 

 

H15 

Compreender o organismo humano como um todo e reconhecer os 

fatores internos e externos ao corpo que concorrem para a manutenção 

do equilíbrio, envolvendo as manifestações e os modos de prevenção 

de doenças comuns na preservação da saúde coletiva e individual. 

 

H16 

Compreender os processos envolvidos na nutrição, estabelecendo 

relações entre os fenômenos da digestão dos alimentos, a absorção de 

nutrientes e sua distribuição pela circulação sanguínea para todos os 

tecidos do organismo. 

 

H17 

Distinguir entre alimentos que são fontes ricas de nutrientes plásticos, 

energéticos e reguladores, e caracterização do papel de cada grupo no 

organismo humano, avaliando a própria dieta, reconhecendo as 

consequências de carências nutricionais (muitas vezes decorrentes de 

fatores culturais e ambientais) e valorizando os direitos do consumidor. 

 

H18 

Compreender os sistemas nervoso e hormonal e sua inter-relação com 

os elementos internos e externos ao corpo (ambiente) em situações do 

cotidiano ou de risco à integridade pessoal e social, valorizando 

condições saudáveis de vida. 

 

H19 Caracterizar o ciclo menstrual e a ejaculação, associando-os à gravidez.  

H20 

Reconhecer os processos de fecundação, gravidez e parto, identificar os 

vários métodos anticoncepcionais, estabelecendo relações entre o uso 

de preservativos, a contracepção e a prevenção das doenças 

sexualmente transmissíveis, com a valorização do sexo seguro e da 

gravidez planejada. 

 

 

Tema  

Objetos do 

conhecimento 
 

Sequência 

didática 
 

Competências 

transversais 
Competência 1 (  ) Competência 2 (  )  Competência 4 (   ) Competência 5 (   ) 

Recursos 

didáticos 
 

Referências  

Observações 

gerais 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 46 - PLANEJAMENTO DA OFICINA – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS 

FINAIS - CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS – COMPETÊNCIA 4 

Autor(a):  

Mediador(a):  

Data da oficina:  

Carga horária:  

Competência 4 - Reconhecer as formas pelas quais o ser humano realiza as transformações dos recursos 

naturais, bem como os preserva ao utilizar tecnologias adequadas. 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

H21 

Comparar por meio de tecnologias usuais e tradicionais a qualidade 

das soluções obtidas e outras vantagens, bem como os problemas 

gerados por seu uso, além de valorizar, por outro lado, os direitos do 

consumidor, a qualidade de vida e a conservação do meio ambiente 

 

H22 

Identificar formas de conservação de alimentos – cozimento, adição 

de substâncias, refrigeração e desidratação – quanto às técnicas 

específicas e à importância histórica e social das técnicas de 

conservação, em âmbito mundial e local, descrevendo processos 

industriais e artesanais para esse fim. 

 

H23 

Comparar e classificar os diferentes equipamentos de uso cotidiano 

segundo sua finalidade, princípios de funcionamento e tipos de energia 

envolvidos em sua fabricação e operação, valorizando o consumo 

criterioso de energia, os direitos do consumidor e a qualidade de vida. 

 

H24 

Reconhecer processos de extração de matérias-primas, produção de 

energia e de outras substâncias por tecnologias tradicionais ou 

alternativas e transformação industrial, valorizando a preservação dos 

recursos  naturais. 

 

H25 

Comparar e classificar os diferentes materiais segundo sua finalidade, 

a origem da matéria-prima usada em sua fabricação, os processos de 

produção e o tempo de decomposição na natureza, valorizando o 

consumo criterioso desses materiais. 

 

 

Tema  

Objetos do 

conhecimento 
 

Sequência 

didática 
 

Competências 

transversais 

Competência 1 (        ) Competência 2 (         )  Competência 3 (       ) 

Competência 5 (       ) 

Recursos 

didáticos 
 

Referências  

Observações 

gerais 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 

 

 



85 
 

 

ANEXO 47 - PLANEJAMENTO DA OFICINA – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS 

FINAIS - CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS – COMPETÊNCIA 5 

Autor(a):  

Mediador(a):  

Data da oficina:  

Carga horária:  

Competência 5 - Identificar e relacionar causas e consequências  da degradação ou preservação 

do ambiente. 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

H26 

Identificar os processos de recuperação e degradação de 

ambientes por ocupação urbana desordenada, industrialização, 

desmatamento, inundação para construção de barragem ou 

mineração, pesando custos ambientais e benefícios sociais e 

valorizando a qualidade de vida. 

 

H27 

Reconhecer a relação de mão-dupla entre necessidades sociais 

e evolução das tecnologias, valorizando a manutenção e a 

melhoria das condições de saúde, a qualidade de vida e a 

conservação dos ecossistemas naturais. 

 

 

Tema  

Objetos do 

conhecimento 
 

Sequência 

didática 
 

Competências 

transversais 

Competência 1 (        ) Competência 2 (         )  Competência 3 (       ) 

Competência 4 (       ) 

Recursos 

didáticos 
 

Referências  

Observações 

gerais 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 48 - PLANEJAMENTO DA OFICINA – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS 

FINAIS - CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS – COMPETÊNCIA 1 

Autor(a):  

Mediador(a):  

Data da oficina:  

Carga horária:  

Competência 1 - Compreender processos sociais utilizando conhecimentos histórico-

geográficos 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

H1 
Identificar formas de representação de fatos e fenômenos 

histórico-geográficos expressos em diversas fontes. 

 

H2 
Perceber que as relações sociais ocorrem entre diferentes 

grupos, locais e épocas. 

 

H3 Reconhecer mudanças e permanências nos processos sociais.  

H4 
Identificar características do patrimônio cultural ao longo da 

História. 

 

H5 
Interpretar realidades históricas e geográficas estabelecendo 

relações entre diferentes fatos e processos sócio-espaciais. 

 

 

Tema  

Objetos do 

conhecimento 
 

Sequência 

didática 
 

Competências 

transversais 
Competência 2 (        ) Competência 3 (         )  Competência 4 (       ) 

Recursos 

didáticos 
 

Referências  

Observações 

gerais 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 49 - PLANEJAMENTO DA OFICINA – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS 

FINAIS - CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS – COMPETÊNCIA 2 

Autor(a):  

Mediador(a):  

Data da oficina:  

Carga horária:  

Competência 2 - Compreender o processo histórico de formação da sociedade, da produção 

do território, da paisagem e do lugar no Brasil 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

H6 

Compreender que a diversidade cultural, os movimentos 

sociais e a própria natureza promovem transformações no 

espaço geográfico. 

 

H7 

Interpretar situações histórico-geográficas das sociedades 

referentes à constituição do espaço, território, da paisagem e/ou 

do lugar, utilizando mapas e representações gráficas. 

 

H8 
Analisar a formação da sociedade brasileira considerando as 

dinâmicas dos fluxos populacionais 

 

 

Tema  

Objetos do 

conhecimento 
 

Sequência 

didática 
 

Competências 

transversais 
Competência 1 (        ) Competência 3 (         )  Competência 4 (       ) 

Recursos 

didáticos 
 

Referências  

Observações 

gerais 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 

 



88 
 

 

ANEXO 50 - PLANEJAMENTO DA OFICINA – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS 

FINAIS - CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS – COMPETÊNCIA 3 

Autor(a):  

Mediador(a):  

Data da oficina:  

Carga horária:  

Competência 3 - Reconhecer a formação e a organização do espaço geográfico a partir das 

transformações ocorridas no campo e na cidade. 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

H9 
Analisar o processo socioeconômico de formação e a 

apropriação dos recursos naturais na sociedade brasileira. 

 

H10 

Analisar relações entre sociedade e natureza, na cidade e no 

campo, percebendo os efeitos na organização do espaço 

geográfico. 

 

H11 

Avaliar diferentes formas de uso e apropriação dos espaços 

envolvendo a cidade e o campo e suas transformações no 

tempo. 

 

 

Tema  

Objetos do 

conhecimento 
 

Sequência 

didática 
 

Competências 

transversais 
Competência 1 (        ) Competência 1 (         )  Competência 4 (       ) 

Recursos 

didáticos 
 

Referências  

Observações 

gerais 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 51 - PLANEJAMENTO DA OFICINA – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS 

FINAIS - CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS – COMPETÊNCIA 4 

Autor(a):  

Mediador(a):  

Data da oficina:  

Carga horária:  

Competência 4 - Compreender a organização econômica das sociedades contemporâneas e as 

mudanças no mundo do trabalho. 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

H12 
Caracterizar formas de circulação de informação, capitais, 

mercadorias e serviços no tempo e no espaço. 

 

H13 
Comparar os diferentes modos de organização do trabalho e 

suas consequências para a sociedade. 

 

H14 

Avaliar formas de propagação de hábitos de consumo que 

alterem os sistemas produtivos, visando a conservação 

socioambiental. 

 

H15 
Reconhecer a produção industrial como um fator determinante 

para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. 

 

 

Tema  

Objetos do 

conhecimento 
 

Sequência 

didática 
 

Competências 

transversais 
Competência 1 (        ) Competência 2 (         )  Competência 3 (       ) 

Recursos 

didáticos 
 

Referências  

Observações 

gerais 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 52 - PLANEJAMENTO DA OFICINA – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS 

INICIAIS - LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS – COMPETÊNCIA 1 

Autor(a):  

Mediador(a):  

Data da oficina:  

Carga horária:  

1º ano - Alfabetização 

Competência 1 – Compreender a língua como uma variável no espaço, no tempo e nos extratos 

sociais, distinguindo as variedades linguísticas e os diferentes modos de falar das pessoas. 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

H1 
Reconhecer a importância das linguagens e dos sistemas de 

comunicação nos ambientes sociais e de trabalho. 

 

H2 
Relacionar as diferentes variedades da língua, procurando 

combater o preconceito linguístico. 

 

 

Tema  

Objetos do 

conhecimento 
 

Sequência 

didática 
 

Competências 

transversais 
Competência 2 (        ) Competência 3 (         )  Competência 4 (       ) 

Recursos 

didáticos 
 

Referências  

Observações 

gerais 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 53 - PLANEJAMENTO DA OFICINA – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS 

INICIAIS - LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS – COMPETÊNCIA 2 

Autor(a):  

Mediador(a):  

Data da oficina:  

Carga horária:  

1º ano - Alfabetização 

Competência 2 – Identificar, reconhecer, ler e produzir elementos básicos da decodificação e 

transcrição, os quais permitam melhor compreensão e atuação no mundo social e do trabalho. 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

H3 
Identificar as convenções básicas do registro escrito em Língua 

Portuguesa. 

 

H4 
Reconhecer os diferentes símbolos verbais e não verbais, em 

diversas situações contextuais. 

 

H5 
Ler e produzir textos de vários gêneros, compreendendo sua 

função social. 

 

 

Tema  

Objetos do 

conhecimento 
 

Sequência 

didática 
 

Competências 

transversais 
Competência 1 (        ) Competência 3 (         )  Competência 4 (       ) 

Recursos 

didáticos 
 

Referências  

Observações 

gerais 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 54 - PLANEJAMENTO DA OFICINA – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS 

INICIAIS - - LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS – COMPETÊNCIA 3 

Autor(a):  

Mediador(a):  

Data da oficina:  

Carga horária:  

2º ano ao 5º ano 

Competência 3 – Reconhecer e interpretar diferentes fontes de informação e dados 

apresentados em textos escritos. 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

H6 
Reconhecer elementos básicos constitutivos de um texto 

escrito de acordo com o seu uso social. 

 

H7 
Ler textos multissemióticos para auxiliar na execução de 

tarefas. 

 

H8 

Interpretar textos verbais e não verbais: placas, avisos, 

cartazes, outdoors, sinais de trânsito, mapas, gráficos, mapas, 

gráficos, logomarcas, recibos, cheques, listas, com auxilio, ou 

não, de recursos gráficos. 

 

 

Tema  

Objetos do 

conhecimento 
 

Sequência 

didática 
 

Competências 

transversais 
Competência 1 (        ) Competência 2 (         )  Competência 4 (       ) 

Recursos 

didáticos 
 

Referências  

Observações 

gerais 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 55 - PLANEJAMENTO DA OFICINA – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS 

INICIAIS - LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS – COMPETÊNCIA 4 

Autor(a):  

Mediador(a):  

Data da oficina:  

Carga horária:  

2º ano ao 5º ano 

Competência 4- Compreender, reconhecer e criar formas artísticas exercitando a imaginação 

, cultivando a curiosidade no agir e no pensar a arte. 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

H9 
Reconhecer os valores culturais representados por outras 

culturas na formação da sociedade brasileira. 

 

H10 

Reconhecer a expressão da criatividade, das linguagens 

estéticas e da imaginação criadora, através do desenho, da 

pintura e das construções. 

 

   

 

Tema  

Objetos do 

conhecimento 
 

Sequência 

didática 
 

Competências 

transversais 
Competência 1 (        ) Competência 2 (         )  Competência 3 (       ) 

Recursos 

didáticos 
 

Referências  

Observações 

gerais 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 56 - PLANEJAMENTO DA OFICINA – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS 

INICIAIS - MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS – COMPETÊNCIA 1 

Autor(a):  

Mediador(a):  

Data da oficina:  

Carga horária:  

Competência 1 – Construir significados e ampliar os já existentes para os números naturais, 

decimais e fracionários. 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

H1 
Reconhecer, no contexto social, diferentes significados e 

representações dos números naturais, decimais e fracionários. 

 

H2 

Compreender as propriedades do sistema decimal posicional de 

numeração e aplica-las na interpretação e análise de situações 

do mundo real. 

 

H3 
Utilizar procedimentos de cálculo com números naturais, 

decimais e fracionários. 

 

H4 

Resolver situações problema com números naturais, decimais 

e fracionários envolvendo significados da adição, subtração, 

multiplicação ou divisão. 

 

H5 
Avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na 

construção de argumentos sobre afirmações quantitativas. 

 

 

Tema  

Objetos do 

conhecimento 
 

Sequência 

didática 
 

Competências 

transversais 
Competência 2 (        ) Competência 3 (         )   

Recursos 

didáticos 
 

Referências  

Observações 

gerais 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 57 - PLANEJAMENTO DA OFICINA – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS 

INICIAIS - - MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS – COMPETÊNCIA 2 

Autor(a):  

Mediador(a):  

Data da oficina:  

Carga horária:  

Competência 2 – Utilizar conhecimentos geométricos e métricos para realizar a leitura e a 

representação da realidade e agir sobre ela. 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

H6 

Realizar medições, reconhecendo, em cada situação, a 

necessária precisão de dados ou de resultados e estimando 

margens de erro. 

 

H7 Estabelecer relações entre diferentes unidades de medida.  

H8 
Identificar representações geométricas, planas e espaciais, e 

interpretar seus usos em diferentes contextos socioculturais. 

 

H9 

Construir relações geométricas e métricas relevantes na 

resolução de situações-problema e usar formas geométricas 

idealizadas e formais para representar ou visualizar situações 

do mundo real. 

 

H10 
Reconhecer polígonos e relações métricas em diferentes 

aspectos da realidade. 

 

H11 

Interpretar as relações entre as medidas de polígonos para 

construir instrumentos que permitam analisar situações do 

mundo real. 

 

 

Tema  

Objetos do 

conhecimento 
 

Sequência 

didática 
 

Competências 

transversais 
Competência 1 (        ) Competência 3 (         )   

Recursos 

didáticos 
 

Referências  

Observações 

gerais 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 58 - PLANEJAMENTO DA OFICINA – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS 

INICIAIS - MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS – COMPETÊNCIA 3 

Autor(a):  

Mediador(a):  

Data da oficina:  

Carga horária:  

Competência 3 – Interpretar informações de natureza científica e social obtidas da leitura de 

gráficos e tabelas. 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

H12 

Ler dados e informações de cunhos estatísticos apresentados 

nos meios de comunicações e/ou em outras fontes e interpretá-

los ou inferir significados relevantes aos seus contextos. 

 

H13 

Compreender informações estatísticas provenientes de 

naturezas distintas (social, econômica, política ou científica) e 

formular juízos com base nessas informações. 

 

H14 

Construir tabelas e gráficos a partir de um conjunto de dados 

que permitam melhor leitura e compreensão das informações, 

e análise da realidade. 

 

 

Tema  

Objetos do 

conhecimento 
 

Sequência 

didática 
 

Competências 

transversais 
Competência 1 (        ) Competência 2 (         )   

Recursos 

didáticos 
 

Referências  

Observações 

gerais 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 59 - PLANEJAMENTO DA OFICINA – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS 

INICIAIS - CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS – COMPETÊNCIA 1 

Autor(a):  

Mediador(a):  

Data da oficina:  

Carga horária:  

Competência 1 - Compreender o Sistema Solar, sua configuração cósmica e a Terra em sua 

constituição geológica e planetária. 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

H1 Reconhecer o universo como um todo em transformação. 
 

H2 

Relacionar diferentes fenômenos cíclicos como: dia-noite, 

estações do ano, climas e eclipses aos movimentos da Terra e 

da lua. 

 

 

Tema  

Objetos do 

conhecimento 
 

Sequência 

didática 
 

Competências 

transversais 

Competência 2 (        ) Competência 3 (         )  Competência 4 (         )  

Competência 5 (         )   

Recursos 

didáticos 
 

Referências  

Observações 

gerais 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 60 - PLANEJAMENTO DA OFICINA – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS 

INICIAIS - CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS – COMPETÊNCIA 2 

Autor(a):  

Mediador(a):  

Data da oficina:  

Carga horária:  

Competência 2 - Reconhecer o ambiente, desenvolvendo hábitos que reduzam a produção de 

lixo, reutilizando e reciclando, com auxílio da coleta seletiva. 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

H3 
Reconhecer as práticas de coleta seletiva associando as ações à 

qualidade de vida do homem. 

 

H4 
Interpretar relações existentes entre a ação humana sobre 

ambientes e a redução da diversidade da vida. 

 

H5 

Relacionar os problemas ambientais com a falta de proposta 

individual e coletiva, para manutenção da vida em nosso 

planeta. 

 

H6 
Compreender a redução, a reutilização e a reciclagem do lixo, 

para a manutenção da vida no nosso planeta. 

 

H7 
Compreender a importância das noções básicas de higiene para 

prevenções de doenças. 

 

 

Tema  

Objetos do 

conhecimento 
 

Sequência 

didática 
 

Competências 

transversais 

Competência 1 (        ) Competência 3 (         )  Competência 4 (         )   

Competência 5 (         )   

Recursos 

didáticos 
 

Referências  

Observações 

gerais 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 61 - PLANEJAMENTO DA OFICINA – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS 

INICIAIS - CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS – COMPETÊNCIA 3 

 

Autor(a):  

Mediador(a):  

Data da oficina:  

Carga horária:  

Competência 3 - Apropriar-se dos conhecimentos de Ciências para em situações problema, 

interpretar, avaliar ou planejar intervenções  científico- tecnológicas, reconhecendo os seres 

vivos como parte do meio ambiente. 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

H8 
Reconhecer os seres vivos e suas características relacionando 

com seu habitat e modo de vida. 

 

H9 

Reconhecer a importância da preservação da vida na natureza 

para minimizar situações – problemas, relacionado com a 

extinção de uma espécie. 

 

H10 

Reconhecer algumas relações entre o meio ambiente e as 

formas de vida que ali se estabelecem, valorizando sua 

importância para a preservação das espécies para a qualidade 

de vida humana. 

 

 

Tema  

Objetos do 

conhecimento 
 

Sequência 

didática 
 

Competências 

transversais 

Competência 1 (        ) Competência 2 (         )  Competência 4 (         )   

Competência 5 (         )   

Recursos 

didáticos 
 

Referências  

Observações 

gerais 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 62 - PLANEJAMENTO DA OFICINA – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS 

INICIAIS - CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS – COMPETÊNCIA 4 

Autor(a):  

Mediador(a):  

Data da oficina:  

Carga horária:  

Competência 4 - Compreender o corpo humano como um todo integrado e a saúde como bem-

estar físico, social e mental do indivíduo. 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

H11 
Interpretar relações existentes entre a ação humana sobre 

ambientes e o e aumento das doenças oportunistas. 

 

H12 

Relacionar saúde com hábitos alimentares, atividade física e 

uso de medicamentos e outras drogas, considerando diferentes 

momentos do ciclo de vida humano. 

 

H13 
Identificar as doenças relacionadas com a água em sua região 

e local de trabalho. 

 

H14 
Compreender que o seu corpo é um todo integrado e precisa 

estar bem para o bem viver. 

 

H15 

Reconhecer os cuidados com o corpo, relacionando as práticas 

de prevenção de doenças para se obter condições necessárias á 

saúde. 

 

H16 

Distinguir hábitos para manutenção e melhoria da saúde- 

alimentação, repouso, lazer, atividades físicas adequadas, 

daqueles que prejudicam o individuo. 

 

 

Tema  

Objetos do 

conhecimento 
 

Sequência 

didática 
 

Competências 

transversais 

Competência 1 (        ) Competência 2 (         )  Competência 3 (         )  

Competência 5 (         )   

Recursos 

didáticos 
 

Referências  

Observações 

gerais 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 
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ANEXO 63 - PLANEJAMENTO DA OFICINA – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS 

INICIAIS - CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS – COMPETÊNCIA 5 

 

Autor(a):  

Mediador(a):  

Data da oficina:  

Carga horária:  

Competência 5 - Compreender as ciências como construções humanas, relacionando o 

desenvolvimento científico  com as transformações físico-químicas no ambiente. 

Habilidades Descritivo das habilidades Habilidades 

H17 
Identificar a matéria e suas propriedades para que ocorram as 

transformações  físico – químicos. 

 

H18 
Relacionar os conceitos de fenômenos físicos e químicos com 

acontecimentos diários. 

 

H19 

Associar procedimentos, precauções ou outras informações 

expressas em rótulos, ou manuais de produtos de uso cotidiano 

a características de substâncias que os constituem. 

 

H20 

Reconhecer os materiais condutores que atuam em uma 

corrente elétrica e quais cuidados devemos ter no manuseio 

desse material em nossa residência. 

 

 

Tema  

Objetos do 

conhecimento 
 

Sequência 

didática 
 

Competências 

transversais 

Competência 1 (        ) Competência 2 (         )  Competência 3 (         )   

Competência 4 (         )   

Recursos 

didáticos 
 

Referências  

Observações 

gerais 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017). 

 

 

 


