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Neste ano letivo de 2022, o Estado do Paraná inicia a implementação gradativa da nova arquitetura curricular do Ensino Médio,
estabelecida pela Lei Federal n. 13.4151, de 13 de fevereiro de 2017 (BRASIL, 2017), que juntamente com a Resolução n. 03, de 21 de
novembro de 2018 (BRASIL, 2018a)2, pelo Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica (CNE/CEB), afirma que a
organização curricular deve ser organizada em duas partes indissociáveis: a Formação Geral Básica (FGB) e os Itinerários Formativos
(IF).
A Formação Geral Básica (FGB) está sendo desenvolvida a partir do Currículo para o Ensino Médio da Rede Estadual do Paraná,
que durante esse ano será trabalhado em caráter experimental. Esse documento, orienta o trabalho docente visando o desenvolvimento
de competências e habilidades essenciais, previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e no Referencial Curricular para o
Ensino Médio do Paraná.
Os Itinerários Formativos são:
Um conjunto de unidades curriculares ofertadas pelas instituições e redes de ensino que possibilitam ao
estudante aprofundar seus conhecimentos e se preparar para o prosseguimento de estudos ou para o mundo do
trabalho de forma a contribuir para a construção de soluções de problemas específicos da sociedade (BRASIL,
2018b)

Para o ano de 2022, foram elaboradas ementas para cada uma das unidades curriculares previstas na Matriz Curricular, a fim de
orientar a prática docente. Este caderno apresenta as ementas dessas unidades dos Itinerários Formativos de cada uma das modalidades
de ensino:
• Ensino Médio Regular: Educação Financeira; Pensamento Computacional e Projeto de Vida.
• Colégios Cívico-Militares: Cidadania e Civismo; Educação Financeira; Pensamento Computacional e Projeto de Vida.
• Escolas de Tempo Integral: Educação Financeira; Pensamento Computacional e Projeto de Vida.
1 BRASIL. Lei n. 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Altera as Leis n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e 11.494, de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, a Consolidação das Leis do Trabalho [...]. Brasília, DF: Presidência da República, [2017].
2 BRASIL. Resolução n. 03, de 21 de novembro de 2018. Atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Brasília, DF: Presidência da República, [2018a].
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•
•
•
•

Escolas do Campo, Escolas de Assentamento e Acampamento: Educação Financeira; Pensamento Computacional e
Projeto de Vida.
Escolas das Ilhas: Educação Financeira; Matemática Contextualizada e Projeto de Vida.
Escolas Indígenas: Projeto de Vida e Bem Viver; Laboratório de Escrita e Produção Audiovisual; Economia Comunitária e
Sustentabilidade e Introdução à Informática.
Escolas Quilombolas: Identidade Quilombola – Vida e Territorialidade; Perspectiva de Futuro Aquilombando Presente;
Economia Solidária e Bem Viver; Economia Cooperativa e Sustentabilidade (Economia Comunitária); Ancestralidade Negra
e Luta por Direitos.

Conforme a Portaria n. 1.4323, de 28 de dezembro de 2018 (BRASIL, 2018), que estabelece os referenciais para elaboração dos
Itinerários Formativos, as unidades curriculares foram organizadas em torno de um ou mais eixos estruturantes:
I - Investigação Científica;
II – Processos Criativos;
III - Mediação e Intervenção Sociocultural;
IV - Empreendedorismo.
As Ementas também apresentam quadros organizadores com objetivos de aprendizagem, que consideram a progressão na
construção dos saberes; objetos do conhecimento e conteúdo a serem trabalhados, a fim de mobilizar o desenvolvimento das habilidades
previstas.
Espera-se que este caderno cumpra sua finalidade na organização do trabalho docente e, para tanto, a leitura e aplicabilidade são
essenciais na qualificação desse processo de implementação da nova organização pedagógica e curricular do Ensino Médio.

3 BRASIL. Portaria n. 1.432, de 28 de dezembro de 2018. Estabelece os referenciais para elaboração dos itinerários formativos conforme preveem as Diretrizes Nacionais do Ensino Médio. Brasília, DF: Presidência da República,
[2018].
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EMENTA - EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Título do Componente Curricular

Educação Financeira

Etapa de ensino

Ensino Médio - 1ª, 2ª e 3ª séries

Carga horária

02 aulas semanais

A Educação Financeira, na parte flexível do currículo, visa aprofundar e ampliar os conhecimentos dos estudantes, preparando-os
para prosseguir com seus estudos, exercer de forma crítica e sustentável sua cidadania e resolver problemas da vida cotidiana. É
fundamental destacar que, por meio de competências e habilidades desenvolvidas, os estudantes, através da investigação da realidade e
do conhecimento historicamente construído:
vivenciem experiências educativas profundamente associadas à realidade contemporânea, que promovam a sua formação pessoal,
profissional e cidadã. Para tanto, buscam envolvê-los em situações de aprendizagem que os permitam produzir conhecimentos, criar, intervir
na realidade e empreender projetos presentes e futuros (BRASIL, 2020, p. 1).
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Cabe ressaltar que por competência entende-se a “mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades
(práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da
cidadania e do mundo do trabalho” (BRASIL, 2018, p. 13). Nesse contexto, podemos afirmar que essa estrutura pedagógica visa a:
Formação e o desenvolvimento humano global, o que implica compreender a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento,
rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva. Significa, ainda, assumir
uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto – considerando-os como sujeitos de aprendizagem – e
promover uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e diversidades
(BRASIL, 2018, p. 14).

O estudante é o protagonista da construção da sua aprendizagem e, já há muito tempo, não mais um mero ouvinte, como num
repositório de conteúdo. Espera-se que ele possa desenvolver uma participação ativa na construção do conhecimento, pois hoje, na escola,
é necessário fazer com que os estudantes adquiram, somados aos conhecimentos teóricos, as práticas para que possam atuar e transformar
o mundo onde vivem, buscando sempre uma vida digna onde, como cidadãos, possam, de fato, exercer seus direitos e, em contrapartida,
cumprir com seus deveres, contribuindo assim para a construção de um mundo mais humano.
Esta perspectiva da formação integral do estudante requer considerar as demandas e as necessidades do mundo contemporâneo
e, por meio da Educação Financeira, é possível estimular a busca por soluções criativas para temas do cotidiano a partir de saberes
desenvolvidos.
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Espera-se que a Educação Financeira, sendo viabilizada de forma intencional no espaço escolar, contribua com a construção das
competências necessárias para que os estudantes enfrentem os desafios sociais e econômicos da sociedade, além dos seus próprios, com
mais segurança, domínio, controle e conhecimento técnico do tema, entendendo que essa atitude faz parte de seu exercício de cidadania.
O trabalho com a Educação Financeira na escola deve priorizar um ensino que busque um olhar interdisciplinar estabelecendo interrelações com os conceitos e práticas, ampliando as diversas abordagens dos conteúdos levando-se em conta a ampla dimensão do
conhecimento com relação com o contexto do mundo real. Além de estabelecer conexão entre objetos do conhecimento e o contexto do
dia a dia do estudante, busca-se também desenvolver capacidades decisórias para suprir os interesses e perspectivas em relação ao seu
projeto de vida, bem como uma postura consciente em relação às questões financeiras.

Ensinar Educação Financeira no espaço escolar para estudantes do Ensino Médio nos leva a pensar num “para quê” e com isso
encontrar muitos “como fazer”.
Os estudantes que forem privilegiados com esses ensinamentos na escola precisarão saber o “para quê” estão aprendendo a lidar
com os recursos financeiros e não somente o “por quê” desses estudos. Precisarão estar engajados com o tema e não apenas serem
18

“obedientes” a ele, compreendendo que o tema “financeiro” perpassará por todas as etapas de suas vidas, nos mais diversos cenários e
situações.
O trabalho com a Educação Financeira é um assunto abrangente e que somente com a mediação do professor e o envolvimento
dos estudantes será possível verificar todas as implicações da prática consumista no dia a dia de todos. Essa reflexão é muito importante
para despertar junto aos estudantes a motivação necessária na busca dos conhecimentos matemáticos de acordo com a realidade de cada
um, estabelecendo um constante diálogo entre a Matemática Financeira e o exercício da cidadania.
Este estudo torna-se essencial no meio educacional desde a Educação Básica, visto que no mundo contemporâneo existe um
número cada vez mais expressivo de bens e serviços que podem ser usufruídos, porém, em contrapartida requer uma consciência e
responsabilidade na tomada de decisões sobre sua utilização. Assim, o aprendizado da Matemática Financeira é essencialmente relevante
para poder gerir as finanças pessoais e familiares em um tempo em que, por exemplo, os crediários proliferam e a grande maioria das
pessoas não têm o conhecimento necessário para calcular corretamente os juros e as suas consequências no orçamento familiar.
O desenvolvimento das situações financeiras interfere no modo de vida das pessoas e exige novas estratégias e conhecimentos,
que possibilitem à educação acompanhar as transformações na sociedade, pois, na realidade brasileira, observa se que grande parte da
população está sempre com as finanças desequilibradas e isto ocorre, algumas vezes, pela falta de planejamento e conhecimento sobre o
assunto.
Assegurar a formação integral do estudante requer enfrentar situações complexas da vida cotidiana que envolve dimensões sociais,
políticas, culturais e econômicas. Por meio da Educação Financeira, pretende-se desenvolver uma conduta consciente em relação às
questões financeiras visto que, “educar o consumidor é educar o cidadão, e a escola tem a função histórica e social nessa direção”
(ARAÚJO, 2009, p.145).
19

Por meio do desenvolvimento de competências específicas a possibilidade de conquistar uma melhor qualidade de vida; por meio
do uso consciente do dinheiro, do gerenciamento de seu consumo e planejamento financeiro, os estudantes podem fazer escolhas mais
assertivas, aumentando a parcela de indivíduos autônomos em relação a suas finanças pessoais, afastando-se de dívidas descontroladas,
fraudes e situações arriscadas que comprometem seu bem-estar social.
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HABILIDADE DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e recursos,
para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
Sugestão
Objetos do
Objetivos de aprendizagem
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Conhecer o objetivo da Educação Financeira e suas
A Educação Financeira
A importância da Educação Financeira e para que ela
implicações nas decisões de consumo.
serve.
02
HABILIDADE DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções de problemas diversos.
Sugestão
Objetos do
Objetivos de aprendizagem
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Diferentes fontes de renda.
Conhecer as diferentes fontes de renda (fixas e variáveis).
Receitas (fixas).
Aumentando a minha renda
Compreender o processo de gestão financeira e
organização de orçamento individual e familiar.
(receitas variáveis).
Despesas.
Elaborar orçamento financeiro para realizar análise de
Despesas fixas e variáveis.
Organização Financeira
receitas e despesas.
Análise de gastos (para onde está indo meu dinheiro).
Relação receitas e despesas.
Origem e destino do
dinheiro Planejamento
Gestão Financeira (planilhas e
14
listas).
Orçamento individual.
Orçamento familiar.
“Enxugando” as despesas.
Provisões – preparado para
imprevistos.
Pagar à vista ou a prazo.
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HABILIDADES DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos para
lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
Sugestão
Objetos do
Objetivos de aprendizagem
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Compreender ativos e passivos para aplicar na gestão de
recursos financeiros.
Conhecer e compreender os tipos de investimentos
(poupança, bolsa de valores, Tesouro Direto etc.)
Conhecer o programa Nota Paraná e analisar seus
benefícios individuais e coletivos.

Aumento da renda.

Ativos e passivos.
Investimentos.
Tipos de investimentos.
Risco e retorno.
Como reverter impostos (Nota
Paraná).
Poupança.
Taxas de captação.

14

HABILIDADES DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos para
lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Analisar situações de contratação e implicações futuras na
O endividamento.
realização de empréstimos e financiamentos.
Como sair do endividamento.
Empréstimo.
Conhecer e analisar os produtos e serviços bancários
Negociando as dívidas.
disponíveis.
Diferentes formas de empréstimos (pessoal, banco,
Endividamento
16
empresas).
Conhecer a função do Sistema de Proteção de Crédito (SPC)
Taxas de juros.
para compreender a importância do planejamento financeiro.
Uso do crédito.
Produtos bancários – muito
cuidado.
Serviço de Proteção ao Crédito.
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HABILIDADES DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos para
lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Identificar os padrões comportamentais relacionados
O que me faz gastar? (Análise e
ao consumo para adotar atitudes positivas como
relação com o planejamento).
consumidor.
Necessidade x desejo.
Eu quero, mas eu preciso?
Diferenciar consumo e consumismo.
Comprar por impulso.
Planejamento de gastos e
Identificar e compreender as formas de crédito disponíveis
endividamento.
Ir ao mercado com fome: comportamentos positivos e
ao consumidor.
negativos na hora das compras.
18
Cuidado com as promoções.
Compreender e analisar juros simples e juros compostos
Armadilhas de consumo.
para tomada de decisão em situações diversas.
Cartão de crédito: mocinho ou vilão? Taxas de juros simples e compostos Melhor comprar à vista ou
Conhecer os direitos do Consumidor e sua aplicação
parcelar? A importância de comparar os preços. É meu
em situações cotidianas.
direito: Código de Defesa do Consumidor e PROCON.
HABILIDADES DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e recursos,
para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Conhecer as características que constituem o perfil de um
empreendedor.
Perfil empreendedor.
08
Empreendedorismo.
Compreender os processos relacionados ao ato de
Valor agregado a um produto.
empreender e a necessidade de planejamento.
Reconhecer como o plano de negócios organiza o início ou
a ampliação de um empreendimento.

Plano de negócio.
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HABILIDADES DO EIXO MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional, nacional
e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Reconhecer como o planejamento financeiro ajuda a
Aquisição de um bem (celular,
realizar projetos pessoais ou coletivos.
08
Concretização de metas de
computador).
consumo.
Financiamento: quando fazer.
Viagem em família

HABILIDADES DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e recursos,
para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Utilizar a Educação Financeira como uma ferramenta de
planejamento para um consumo consciente.
A Educação Financeira.
Educação Financeira na escola. (retomada).
02
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HABILIDADES DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMFICG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

O Real.

Compreender a relação das moedas entre os países.

16

Inflação.
O dinheiro

O poder de compra com o Real.

Efetuar conversões entre moedas estrangeiras.

Real

Conhecer as diferenças entre importação e exportação e
sua influência na economia nacional.

Dólar

Câmbio e conversão.

Euro

Taxas de câmbio.

Analisar os fatores de risco envolvidos em compras no
exterior.

Sugestão
de carga
horária

A história do dinheiro no Brasil.

Conhecer a história da moeda brasileira (Real), analisando
os fatores que interferem na valorização e desvalorização
de uma moeda.

Compreender como é formada a taxa de câmbio.

Conteúdos

As principais moedas dos outros países (Dólar, Euro).

Exportação e importação: o que influencia na vida
pessoal e financeira.
Compras no exterior.
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HABILIDADES DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMFICG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias
digitais.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Profissões do futuro.
Conhecer aptidões individuais, inclinações profissionais e
aplicá-las no desenvolvimento do seu projeto de vida.
Projeto de vida: escolhas pessoais. Um emprego x meu
sonho.
O mundo do Trabalho
(primeiro emprego e
Estilo de vida x emprego.
Elaborar um currículo e compreender como se preparar
para um processo seletivo profissional.
desemprego)
Estágio.
Currículo.
16
Entender os lançamentos na folha de pagamento.
Entrevista de emprego.
Carteira de trabalho.
Entender e diferenciar os sistemas de previdência
Salário: descontos e benefícios.
existentes para planejar a aposentadoria.
Aposentadoria: Previdência Social e Previdência Privada.
Desemprego.
Conhecer estratégias para superar o desemprego e se
Habilidades para superar o
realocar no mercado de trabalho.
desemprego.
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HABILIDADES DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive
relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Negócio próprio
Identificar seu perfil de empreendedor.
Perfil empreendedor
Empreendedorismo.
Jogos empresariais.
Conhecer perfis empreendedores de sucesso: exemplos.
Competências no contexto do
empreendedorismo.
Identificar
e
diferenciar
empreendedorismo
de
Planejamento.
intraempreendedorismo.
11
Empreendedorismo e
intraempreendedorismo.
Conhecer o SEBRAE e sua forma de atuação.
Aperfeiçoamento de competências e habilidades do
empreendedorismo (SEBRAE)
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HABILIDADES DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMFICG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias
digitais.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Identificar demandas da comunidade que possam gerar
Pesquisa de Mercado: produto ou serviço. Análise de
novos negócios.
demanda: oferta e procura. Público-alvo.
Plano de negócios.
Reconhecer o público-alvo de um negócio.
Recursos necessários para o
empreendimento (humanos, materiais e de capital).
Conhecer os passos para elaborar um plano de negócios.
Projeções de vendas e lucros.
Abertura de um
Identificar os tipos de recursos necessários para a
Estimativas.
negócio: Estrutura e
20
implantação de um empreendimento.
Funcionamento
Tributação
Provisão.
Demonstrar a viabilidade de um plano de negócios.
A importância do seguro.
Ética e responsabilidade
Conhecer os tributos que todo empreendedor deve pagar e
Financiamento.
como utilizar as opções de investimentos, financiamentos,
Crédito.
seguros e créditos para empreendedores.
Consórcio.
Endividamento Empresarial
Analisar taxas de juros para tomada de decisão em
Taxas de Juros e equilíbrio financeiro empresarial
situações cotidianas do empreendimento.
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HABILIDADES DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMFICG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias
digitais.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Diferenciar receita e despesa e elaborar uma planilha de
Ganhos (receitas) – empregado ou empreendedor.
gestão dos recursos com ou sem o uso tecnologias.
Gastos (despesas).
Relação receitas x despesas – o uso de planilhas.
Planejar o uso do saldo positivo do seu orçamento,
Orçamento superavitário.
Gestão Financeira (vida
considerando as diversas possibilidades de investimento e
A importância de poupar.
profissional x vida
aplicações.
financeira)
Tipos de investimentos.
A importância do tempo nos
15
Conhecer e avaliar os diferentes meios de realizar grandes
Receitas x despesas
investimentos
sonhos (aquisição de bens, investimento em formação
Ativos e Passivos.
profissional, viagens etc.).
Saldo positivo
Comprando um bem: carro e casa.
Financiamento: quando fazer.
Aperfeiçoamento profissional.
O sonho da universidade.
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HABILIDADES DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive
relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Relatar como a Educação Financeira impacta a vida das
Retomada da importância da educação financeira
pessoas individualmente e coletivamente.
(nivelamento).
A Educação Financeira.
02
HABILIDADE DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMFICG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias
digitais.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Compreender e diferenciar os princípios de análise técnica
e análise fundamentalista.
Comparar a rentabilidade de investimentos por meio da
análise técnica.
Calcular a taxa mínima de atratividade de um negócio.
Analisar a taxa interna de retorno (TIR), utilizando a taxa
de desconto e o valor presente líquido (VPL).

Engenharia econômica.

Sugestão
de carga
horária

Conteúdos
Microeconomia e decisões pragmáticas - Princípios de
análise fundamentalista Projetos de investimento análise de prós e contras.
Liquidez, risco e rentabilidade.
Horizonte de investimento.
Diversificação.
Tributos.
Impactos da variação dos juros, inflação e câmbio.
Cálculo da taxa mínima de atratividade - Custo de
capital e custo de oportunidade. Valor presente do
dinheiro ou valor presente líquido (VPL): cálculo.
Valor presente e valor futuro.
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(continua)

30

(continuação)

Objetivos de aprendizagem

Identificar, diferenciar e analisar os diferentes tipos de
gráficos relacionados ao mercado financeiro.
Compreender a gestão econômica e seus eixos.

Objetos do
Conhecimento

Engenharia econômica.

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

Taxa de desconto.
Anuidades e perpetuidades.
Comparação de diferentes valores no tempo.
Gestão econômica: Gestão de custos, Gestão de
investimentos, Gestão de riscos
Fluxo de caixa: entrada, saída e
projetados.
Taxa interna de Retorno (TIR) - Cálculo TIR e
diferentes investimentos: utilização da TIR para a
escolha de projetos.

HABILIDADE DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMFICG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias
digitais.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Retomada do empreendedorismo com foco no
cooperativismo.
08
O Cooperativismo
Cultura e trabalho cooperativo: uma possibilidade para
empreender.
Empreendimento
Cooperativa de crédito: definição.
Cooperativa crédito x instituições bancárias.
Compreender para que serve e como funcionam as
Cooperativa de crédito
A credibilidade das cooperativas de crédito.
cooperativas de crédito.
Cooperativas: Estrutura e
organização
Possibilidade para investimento e crescimento em
comunidade.
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HABILIDADE DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMFICG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias
digitais.
HABILIDADE DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos para
lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Ativos e Passivos.
Possibilidades de rendimentos.
Mercado Financeiro.
Tipos de investimentos.
Poupança.
Características de um Fundo de Investimento.
Riscos.
Simulador de investimentos.
Compreender os conceitos básicos do mercado financeiro
CDB – Certificado de Depósito
para diferenciar investimentos de renda fixa e renda
Bancário.
variável.
Simulador de rendimentos do CDB. Características do
20
Tesouro Direto. Simulador de Tesouro Direto.
Compreender os diferentes tipos de aplicações financeiras
O Mercado de Ações.
por meio de sites e aplicativos de corretoras de
Mercado Financeiro e
O que é uma Ação
investimentos.
investimentos
Onde e como investir no mercado de ações.
Ações de investimento como renda variável - a oscilação
Reconhecer e analisar os riscos envolvidos em diferentes
do Mercado de ações.
tipos de investimentos e gerenciá-los conforme o perfil do
Ações
ordinárias vs preferenciais
investidor.
Dividendos
Bolsas e Índices
Os tributos no Mercado de Ações. Simuladores de
Investimento.
Carteira de Investimento
Criptomoedas
Investimento em Imóveis
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HABILIDADE DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMFICG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias
digitais.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Compreender como a inflação é calculada e como o
Moeda.
Economia Nacional e
consumidor é afetado por essa taxa.
Inflação:
como
ela
afeta
a
vida pessoal. Como atenuar os
Internacional
16
efeitos da inflação. Balança Comercial.
Compreender o que pode gerar uma crise econômica e
Mercado Financeiro Nacional - principais características.
seus impactos na vida do consumidor.
PIB e IDH.
Conhecer o Mercado Financeiro Nacional e como ele
Exportação.
funciona.
O reflexo da economia na vida cotidiana. Crise Financeira:
impacto na vida do cidadão.
Compreender a balança comercial: importação e
Valorização dos produtos nacionais. Importação e impacto
exportação.
na economia. Relações internacionais - Impacto no Brasil.
HABILIDADE DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMFICG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias
digitais.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Conhecer a destinação dos tributos e o impacto da
Destinação dos tributos
Economia Pública
sonegação fiscal para a sociedade.
A nota fiscal x serviços públicos.
Bens e serviços públicos: para
08
Conhecer o que são contas públicas e como acompanhar a
quem?
sua fiscalização.
Contas públicas.
Acompanhamento das contas
públicas.
Corrupção e o impacto social
Canais de denúncia.
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Os momentos de aprendizagem na unidade curricular Educação Financeira serão oportunidades para que os estudantes exponham
suas dúvidas, dificuldades e anseios em relação às finanças, ao futuro e para que encontrem no professor uma escuta ativa.
Não poderá ser “mais do mesmo” e sim momentos em que construam conhecimentos sólidos, de forma prática e pertinentes à faixa
etária, os quais serão revisitados com o passar dos anos, na “lida com” o dinheiro, investimentos, com o seu lado empreendedor, ou
apenas no intuito de administrar bem seu patrimônio.
A Educação Financeira no ambiente escolar, proporciona uma reflexão sobre hábitos e costumes financeiros culturalmente
instituídos. Ao levar em consideração o contexto social e familiar do estudante, este é estimulado a envolver-se em práticas, análises e
reflexões que contribuem para o engajamento no enfrentamento de situações complexas da vida cotidiana que afetam sua realidade.
Nessa perspectiva, os problemas estudados em sala de aula devem ser relevantes e estar de acordo com seus interesses.
As metodologias ativas são ótimas alternativas para a condução das aulas, pois “convidam o estudante a abandonar sua posição
receptiva e participar do processo de aprendizagem, por novas e diferentes perspectivas, como decisor, criador, jogador, professor, ator,
pesquisador e assim por diante” (Mattar, 2017, p.22). Trata-se de uma postura protagonista e autônoma por parte dos estudantes e de
aulas mais diversificadas em termos de metodologias, técnicas e tecnologias por parte dos docentes, que poderão lançar mão de trabalho
com projetos, sala de aula invertida, pesquisa, problematizações, desafios e resolução de problemas, discussão de cases, aprendizagem
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em pares, gamificação, dentre outras possibilidades tecnológicas, tudo isso favorecendo o desenvolvimento de competências e
habilidades de real importância e significado para o estudante do século XXI, bem como mais diálogo e reflexão.
A utilização de computadores/notebook para pôr em prática os conhecimentos adquiridos deve acontecer sempre que possível,
para que o estudante desenvolva as habilidades de maneira ativa. É recomendável que as situações problema propostas pelos professores
estejam de acordo com o contexto, faixa etária e acesso aos recursos tecnológicos.

A avaliação consiste em uma ação ampla e complexa que envolve todos os atores que fazem parte do processo de ensino
aprendizagem das instituições de ensino. Esse processo exige intensa reflexão e planejamento para a consecução de objetivos. A
avaliação do desenvolvimento do estudante e a verificação de seu rendimento escolar dá-se em caráter formativo e deve considerar o
desenvolvimento curricular progressivo, de modo a consolidar a articulação entre as etapas de ensino, desde a Educação Infantil até o
final do Ensino Médio, bem como essa avaliação intenciona a compreensão do saber enquanto valor sócio histórico, desenvolvido ao
longo do tempo, com conhecimentos e metodologias que propiciem uma postura crítica frente às mudanças desafiadoras da
contemporaneidade, que visa a incentivar o protagonismo e autonomia do estudante. Nesse sentido, o desempenho escolar é entendido
como a verificação da capacidade para mobilizar conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, de forma que estes possam ser
articulados e integrados.
Observa-se que conteúdos, metodologias e avaliação se utilizam dos mesmos elementos didáticos (recursos, técnicas,
instrumentos, entre outros) voltados para o desenvolvimento das competências e habilidades. Isso implica na coerência entre o que e
como se ensina e aprende e a concepção de avaliação adotada, bem como na ideia de continuidade do processo avaliativo. Assim, as
metodologias e as formas de avaliação processual e formativa serão organizadas nas instituições de ensino, por meio de atividades
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teóricas e práticas, provas orais e escritas, apresentações, projetos digitais e atividades on-line, depoimentos, trabalhos em pares ou
grupos maiores, teatralizações, simulações do cotidiano, diálogos com o docente, recursos tecnológicos, games, plataformas adaptativas
entre outras, de tal forma que, ao final do Ensino Médio, o estudante demonstre ter adquirido as competências previstas para esta etapa
de ensino. Os instrumentos de avaliação precisam ser uma extensão daquilo que foi desenvolvido nos encontros e seus dados devem
servir para a tomada de decisão dos próximos passos, ou já, para desenhar o percurso a ser seguido.
Por meio dos instrumentos escolhidos, os estudantes poderão entrar em contato com múltiplas experiências de aprendizagem,
aquelas que realmente precisam porque têm dificuldades, mas também aquelas que poderão oferecer um “ir além” e que falarão
diretamente às suas habilidades.

Os recursos didáticos devem favorecer os processos de troca de saberes, de experiências, sentimentos e vivências, fomentando,
assim, a construção colaborativa de conhecimento e a resolução coletiva de problemas. Precisam ser coerentes com os encaminhamentos
metodológicos, cujo propósito é ter o estudante como protagonista do processo de aprendizagem. Assim, para realização dessas
atividades sugere-se:


Laboratório de Informática, ambientes virtuais de aprendizagem e aplicativos digitais



Recursos audiovisuais (vídeos, áudios, músicas, etc);



Cartolinas, papel sulfite e canetinhas;



Flip chart;



Computadores, tablets e celulares, sempre que possível.
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EMENTA - PENSAMENTO COMPUTACIONAL

Título do Componente Curricular

Pensamento Computacional

Etapa de ensino

Ensino Médio - 1ª série

Carga horária

02 aulas semanais

Com a Lei Federal n.º 13.415/2017 são estabelecidas as premissas para uma nova forma de oferta do Ensino Médio. Em 2018, é
homologada a Base Nacional Comum Curricular para essa etapa de ensino, que estabelece as competências que o estudante precisa
desenvolver, visando sua formação integral. É importante destacarmos que tais competências já são premissa da elaboração curricular no
Ensino Fundamental, e que no Ensino Médio são mobilizadas por meio das quatro áreas do conhecimento:
Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, e Ciências Humanas
e Sociais Aplicadas.
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É fundamental apontarmos que a competência deve ser compreendida como “mobilização de conhecimentos (conceitos e
procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da
vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho” (BRASIL, 2018, p. 13). Nesse contexto, podemos afirmar que essa
estrutura pedagógica visa a
formação e o desenvolvimento humano global, o que implica compreender a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento,
rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva. Significa, ainda, assumir
uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto – considerando-os como sujeitos de aprendizagem – e
promover uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e diversidades
(BRASIL, 2018, p. 14).

Esse olhar integral para a formação do sujeito envolve, de forma direta as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação
(TDIC), quando na BNCC é descrita uma competência diretamente voltada para o uso desses recursos. Como afirma o Referencial
Curricular para o Ensino Médio do Paraná, a Competência de Cultural Digital:
busca compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas
diversas práticas sociais (incluindo as escolares): Para se comunicar, acessar e disseminar informações; produzir conhecimentos, resolver
problemas, exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva (PARANÁ, 2021, p. 59).

Nesse contexto, percebemos que não se trata apenas do conhecimento dos TDIC, mas sim a forma como esses são utilizados no
cotidiano, trabalhados sob a perspectiva dos quatro pilares da educação: saber ser, saber conhecer, saber fazer, saber conviver.
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• Apoiar os jovens no processo de aprendizagem do uso das TDIC e sua aplicabilidade na resolução de problemas do
cotidiano;
• Auxiliar os estudantes no processo de reflexão crítica e uso ético das TDIC;
• Desenvolver habilidades e competências para a criação de tecnologias digitais como sites, jogos e aplicativos, por meio de
linguagens de programação e marcações.

A partir da BNCC, a formação integral do sujeito perpassa a concepção do desenvolvimento de competências que abrangem dez
aspectos da vida, dentre esses aspectos está a cultura digital. Esta relaciona-se à compreensão, à utilização e à criação de TDIC a partir
de uma perspectiva progressiva da aprendizagem. Sob essa ótica, destaca-se que o conjunto de habilidades que norteiam esse processo
não são desenvolvidas de modo pontual, mas ao longo de todo o Ensino Médio. Isso resulta em entender que uma competência não é
desenvolvida apenas com atividades pontuais, mas sim, com um conjunto sistemático de estratégias pedagógicas que visam um
determinado fim.
Compreendendo esses elementos, destacamos que o Referencial Curricular para o Ensino Médio do Paraná, demonstra essa
transversalidade ao inserir as TDIC na prática de todas as áreas da Formação Geral Básica, como também na elaboração dos Itinerários
Formativos. Entretanto, considera-se de fundamental importância a oferta, na 1ª série do Ensino Médio, de uma unidade curricular que
verse sobre as TDIC, visando auxiliar o estudante no uso dessas ao longo das etapas de ensino.
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HABILIDADE DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos para
lidar com as incertezas e colocá-las em prática.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Conteúdos

Carga
Horária

Linguagem de programação visual: Scratch.
Compreender o que são algoritmos e usar o raciocínio
lógico para criar e depurar programas simples.

Introdução à lógica de programação.
Breve história da criação de jogos: Clássico Pong.

Compreender as etapas do pensamento computacional,
levando em consideração a ordem correta dos passos
para desenvolver uma aplicação.

Figuras digitais.
Funcionalidades de um jogo e possibilidades de melhoria.

Compreender os conteúdos relacionados a variáveis e
funções.
Criar um jogo completo com animações, controles, sons e
placar.

05

Plano cartesiano.
Lógica de programação
Scratch e JavaScript.

Ambiente de programação: P5.js.
Linguagem de programação Textual: Javascript.
Funções.
Variáveis.
Anotações no código.
Condicionais.
Controles.
Bibliotecas do Github.
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HABILIDADE DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos para
lidar com as incertezas e colocá-las em prática.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Conteúdos

Carga
Horária

O que é o Github.
Conhecer e manusear o Github nas suas diversas
aplicações como armazenamento de projetos, licenças de
uso e portfólio profissional.

02

Como criar uma conta no Github.
Portfólio e organização de
projetos.
Github.

Como criar um repositório e tags no Github.
Como criar um perfil profissional do Github.
Respeito à autoria no compartilhamento de projetos.
Privacidade e dados pessoais.
Linguagem no compartilhamento de projetos e
informações.

HABILIDADES DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e recursos,
para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Conhecer e elaborar metas pessoais e profissionais bem
como o planejamento estratégico para realizá-las.

Planejamento pessoal.

Conteúdos

Carga
Horária

Objetivos e metas pessoais e profissionais.
01
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HABILIDADE DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e coragem,
assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.

Objetivos de aprendizagem

Objetos Do
Conhecimento

Conteúdos

Carga
Horária

Produção de páginas na internet (I).
Ambiente de programação: Sublime Text.
Conhecer a estrutura básica de HTML.
Compreender o processo de planejamento de produção de
uma página na internet.
Conhecer as linguagens de front-end (HTML e CSS), suas
funções numa página na internet e a relação entre as duas
linguagens.
Desenvolver uma página na
linguagens HTML e CSS.

internet aplicando as

Compreender diferenças entre números hexadecimais e
decimais.

07

Introdução à linguagem HTML à suas tags de título
(<h1>) e tags de texto (<p>, <strong>, <em>).

Linguagem de programação
HTML e CSS.

Estrutura básica e separação de conteúdos no HTML:
<html>, <body>, <meta>, <title>, <head>,
<DOCTYPE>, <lang> e <charset>.
Introdução à linguagem CSS.
Alterações no estilo do texto: text align, font-size,
background, color.
HTML: <style>.
Edição de texto com HTML.
Estilo em cascata no CSS.
Cores hexadecimal e RGB.
CSS in line e CSS externo.
Imagens em uma página web.
Propriedades height, width, padding e margin.
Times de Front-End.
Listas não-ordenadas e listas ordenadas: <li>.
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HABILIDADE DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e coragem,
assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Conteúdos

Carga
Horária

Produção de páginas na internet (I).
Compreender a estrutura da página HTML.

Ambiente de programação: Sublime Text.

Conhecer reset.css e o posicionamento pelo CSS.

Estrutura básica e separação de conteúdos no HTML:
<html>, <body>, <meta>, <title>, <head>,
<DOCTYPE>, <lang> e <charset>.

Diferenciar inline, block e inline block.
Compreender e aplicar bordas e pseudo-classes CSS em
páginas na internet.

Introdução à linguagem CSS.
Alterações no estilo do texto: text align, font-size,
background, color.

Entender as diferenças entre as estilizações position: static,
relative e absolute.

HTML: <style>.
Edição de texto com HTML.

Entender a importância de programar um cabeçalho.
Conhecer a tabela Unicode. Criar um rodapé na página na
internet.

07

Introdução à linguagem HTML à suas tags de título
(<h1>) e tags de texto (<p>, <strong>, <em>).

Linguagem de programação
HTML e CSS.

Estilo em cascata no CSS.
Cores hexadecimal e RGB.
CSS in line e CSS externo.
Imagens em uma página web.
Propriedades height, width, padding e margin.
Times de Front-End.
Listas não-ordenadas e listas ordenadas: <li>.
Classes no CSS.
Divisões de conteúdos: <div>. Comportamentos inline e
block.
Cabeçalho da página web: <header>.
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HABILIDADES DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive
relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Conteúdos

Carga
Horária

Mercado de trabalho e profissões da Computação.
Conhecer aptidões individuais e inclinações profissionais e
aplicá-las no desenvolvimento do seu projeto de vida.

Orientação profissional.

03

Hábitos e hábitos-chave pessoais e profissionais.

Conhecer o cotidiano de trabalho na Área da Computação:
as principais possibilidades de atuação e a
empregabilidade.
HABILIDADE DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e coragem,
assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Conhecer e compreender os requisitos básicos e construir
formulários com HTML e CSS.
Criar formulários complexos
formulários, campos e tabelas.

e

utilizar

estilos

para

Entender a hierarquia no CSS.
Aplicar comandos em CSS para gerar transições e
transformações na página.

Linguagem de programação
HTML e CSS.

Conteúdos

Carga
Horária

Introdução à criação de formulários em uma página na
internet.
Tags <form>, <input>, <label>.
Atributo da tag <input>: type, id.
Atributo da tag <label>: for.
Tipos de input: text, submit.
Estilização de formulários de uma página web.
Tipos de campos: textarea, radio, checkbox.
Campo do tipo <select> e suas opções <option>.
Hierarquia no CSS.
Tipos de inputs: email, tel, number, password, date,
datetime, month, search.
Campos obrigatórios: atributo required.

07

(continua)
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(continuação)
Sugestão de preenchimento para os campos com o atributo
placeholder.
Seleção de uma opção por padrão com o atributo checked.
Elementos fieldset e legend.
Atributo alt.
Estilização de botão para envio do formulário.
Propriedade transition e transform do CSS.
Modificação do estilo com o ponteiro do mouse por meio
da propriedade do CSS cursor.
Tabelas no HTML: <table>, <tr>, <toda>, <thead>, <tbody>,
<th>, <tfoot>.
Estilização de tabelas.
HABILIDADES DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Conhecer e aplicar técnicas de organização pessoal.
Compreender a carreira, a
um programador.

rotina e os hábitos de

Planejamento pessoal.

Conteúdos

Carga
Horária

Rotinas de trabalho na programação.

03

Procrastinação.
Autoconhecimento.
Como combater a procrastinação.
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HABILIDADES DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e coragem,
assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Importar conteúdo externo na página HTML, como fontes,
vídeos e mapas.

Conteúdos

Carga
Horária

Medidas proporcionais com CSS.
Boas práticas de CSS.
Flutuação dos elementos com a propriedade float do CSS.
Propriedade clean do CSS.
Fontes externas em uma página web.
Incorporar um mapa e vídeos em uma página web.
Novas classes e divisões para melhoria de semântica da
página web.
Pseudo-classes do CSS.
Background gradiente em uma página web.
Pseudo-elemento do CSS.
Seletores avançados do CSS: >, +, ~, not.
Background gradiente em uma página web.

Conhecer pseudo-classes e pseudo-elementos.
Utilizar seletores de CSS avançados.
Compreender e aplicar viewport e design responsivo para
computador, smartphone e tablet.

Linguagem de programação
HTML e CSS.

08

Pseudo-elemento do CSS.
Seletores avançados do CSS: >, +, ~, not.
Contas com a propriedade calc() do CSS.
Opacidade dos elementos com a propriedade opacity.
Sombreamento dos elementos com a propriedade boxshadow.
Sombreamento do texto com a propriedade textshadow.
Design responsivo para atender necessidades do
usuário.
Meta tag viewpoint.
Media Queries.
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HABILIDADES DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e recursos,
para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Compreender como se preparar para um processo seletivo
profissional.
Mercado de trabalho na área
da computação

Conteúdos

Carga
Horária

Organização de portfólio pessoal na Computação.
Entrevistas de Emprego.
Vagas e processos seletivos na Computação.
Autodisciplina.
Autoconfiança.
Organização.
Produtividade.

03
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HABILIDADES DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive
relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Compreender como funciona a linguagem Javascript para
desenvolver páginas na internet.
Manipular os elementos na construção de uma página na
internet.
Compreender como utilizar e validar formulários.
Buscar dados em outros servidores com AJAX.

Lógica de programação
linguagem JavaScript.

Conteúdos
Introdução à Javascript.
Ambiente de programação Atom.
Funções iniciais do Javascript: alert(), console.log().
Query Selector.
Variáveis.
Boas práticas de programação.
Como facilitar a leitura de código por outros.
Operadores Lógicos.
Algoritmos simples.
Laço de repetição.
Condicionais.
Array.
Estilos no Javascript.
Formulários com Javascript. Eventos no Javascript.
Elementos HTML com Javascript. Funções.
Objetos.
Decomposição de problemas e reuso de código.
Validando os dados de um formulário.
Mensagens de erro.
Remover elementos do HTML com Javascript.
Delegação e animação com Javascript.
Filtros de tabelas com Javascript.
Introdução ao AJAX.
Formato de dados JSON.
Requisições.

Carga
Horária

18
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O Pensamento Computacional pode ser entendido como o processo de resolver problemas por meio de processos de decomposição,
reconhecimento de padrões, abstrações e desenvolvimento de algoritmos. Apoiando-se nos conceitos fundamentais da Computação e na
utilização de sintaxes lógicas usadas nas linguagens de programação “desenvolvendo a capacidade de pensar de forma criativa, com
pensamento estruturado e capaz de trabalhar em colaboração” (BRACKMANN, 2017). Trata-se do termo que vem sendo cada vez mais
usado para expressar o conjunto de habilidades desenvolvidas por meio da criação de programas computacionais ou não, a fim de
“organizar o pensamento para identificar formas mais eficientes de resolver problemas” (MARQUES, 2019, p.25) da vida cotidiana.
Com a finalidade de desenvolver o Pensamento Computacional, o professor terá o papel de facilitar o processo de aprendizagem do
estudante, orientando e estimulando a troca de experiências entre eles por meio de grupos e criações colaborativas. Para uma formação
integral, é importante que as atividades e práticas levem os estudantes a desenvolverem sua autonomia e protagonismo por meio da
interação com o mundo contemporâneo por meio do desenvolvimento de sites e algoritmos de acordo com seus interesses e realidade.
Assim, a metodologia ativa de aprendizagem baseada em projetos deve ser um dos principais encaminhamentos metodológicos para
desenvolver o pensamento crítico e computacional dos estudantes. Os projetos podem ser oriundos dos materiais didáticos ou sugeridos
pelos professores. Para isso, a utilização de computadores/notebook para pôr em prática os conhecimentos adquiridos deve acontecer
sempre que possível, para que o estudante desenvolva as habilidades de maneira ativa.
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É recomendável também que os desafios e projetos propostos pelos professores estejam de acordo com o contexto, faixa etária e
acesso aos recursos tecnológicos.
Outro encaminhamento metodológico essencial para o desenvolvimento da criticidade dos estudantes é incentivar que eles analisem
frequentemente seus próprios algoritmos e códigos, de colegas e de outros programadores, pois assim poderão reconhecer melhorias a
partir de novos conhecimentos e maneiras diferentes de resolver problemas similares. Também é importante buscar metodologias que
encoraje os estudantes a discutirem sobre suas práticas no mundo digital, suas possibilidades, hábitos profissionais e pessoais dentro da
tecnologia. Isso pode ser realizado por meio de rodas de conversas, perguntas motivadoras, leituras, estudos e simulações dirigidas por
meio de tutoriais, roteiros e vídeos. Os saberes desenvolvidos por meio do Pensamento Computacional estão diretamente relacionados às
habilidades dos quatro eixos estruturantes para os Itinerários Formativos, a saber: Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação
e Intervenção Sociocultural e Empreendedorismo. Os conteúdos trabalhados envolvem duas grandes dimensões, a da Cultura Digital e do
Pensamento Computacional, que juntas permitem uma formação teórico-crítica acerca do uso das TDIC. Nesse contexto, a prática de
pesquisar sobre as tecnologias e conteúdo é não só bem-vinda, como também primordial para a consolidação do Pensamento
Computacional sendo uma prática muito comum entre programadores.
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A avaliação consiste em uma ação ampla e complexa que envolve todos os atores que fazem parte do processo de ensino
aprendizagem das instituições de ensino. Esse processo exige intensa reflexão e planejamento para a consecução de objetivos. A avaliação
do desenvolvimento do estudante e a verificação de seu rendimento escolar dá-se em caráter formativo e deve considerar o desenvolvimento
curricular progressivo, de modo a consolidar a articulação entre as etapas de ensino, desde a Educação Infantil até o final do Ensino Médio,
bem como essa avaliação intenciona a compreensão do saber enquanto valor sócio histórico, desenvolvido ao longo do tempo, com
conhecimentos e metodologias que propiciem uma postura crítica frente às mudanças desafiadoras da contemporaneidade, que visa a
incentivar o protagonismo e a autonomia do estudante. Nesse sentido, o desempenho escolar é entendido como a verificação da capacidade
para mobilizar conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, de forma que estes possam ser articulados e integrados.
Observa-se que conteúdos, metodologias e avaliação se utilizam dos mesmos elementos didáticos (recursos, técnicas, instrumentos,
entre outros) voltados para o desenvolvimento das competências e habilidades. Isso implica na coerência entre o que e como se ensina e
aprende, e a concepção de avaliação adotada, bem como na ideia de continuidade do processo avaliativo. Assim, as metodologias, as
formas de avaliação processual e formativa serão organizadas nas instituições de ensino, por meio de atividades teóricas e práticas, provas
orais e escritas, apresentações, projetos digitais e atividades on-line, entre outras, de tal forma que, ao final do Ensino Médio, o estudante
demonstre ter adquirido as competências previstas para esta etapa de ensino. Destaca se entre as opções de avaliação os resultados e
processos na elaboração de projetos e algoritmos, na qual é possível reconhecer de maneira concreta o que o aluno aprendeu a criar e
analisar em Pensamento Computacional. Para avaliação de projetos, sugere se a criação de rubricas que facilitem a objetividade da leitura
do professor ao longo do que foi produzido. As rubricas podem ser criadas antecipadamente pelo professor ou de comum acordo com os
estudantes.
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Os recursos didáticos devem favorecer os processos de troca de saberes, de experiências, sentimentos e vivências, fomentando,
assim, a construção colaborativa de conhecimento e a resolução coletiva de problemas. Precisam ser coerentes com os encaminhamentos
metodológicos, cujo propósito é ter o estudante como protagonista do processo de aprendizagem. Assim, para realização dessas atividades
sugere-se:


Laboratório de Informática, ambientes virtuais de aprendizagem e aplicativos digitais;



Recursos audiovisuais: vídeos, áudios, músicas;



Cartolinas, papel sulfite e canetinhas;



Flip chart;



Computadores, tablets e celulares, sempre que possível.

BRACKMANN, Christian Puhlmann. Desenvolvimento do Pensamento Computacional através de atividades desplugadas
na educação básica. Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Centro de Estudos Interdisciplinares em
Novas Tecnologias na Educação, Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação, Porto Alegre, 2017.
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EMENTA - PROJETO DE VIDA

Título do Componente Curricular
Etapa de ensino

Projeto de Vida
1ª série
2ª série
3ª série

Carga horária

1ª série: 02 aulas semanais
2ª série: 01 aula semanal
3ª série: 01 aula semanal

O Novo Ensino Médio (NEM) tem como um de seus objetivos promover aprendizagem significativa, na qual as diferentes juventudes
sejam reconhecidas, e exerçam o protagonismo com apoio da escola, na construção de seus projetos de vida. Neste sentido, em sua nova
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arquitetura curricular, o Ensino Médio oferecerá a todos os estudantes, nas três séries o componente curricular4 Projeto de Vida, por meio
do qual terão a possibilidade de optar pelos itinerários formativos e integrados, conforme suas expectativas para o futuro.
O artigo n.º 2 da Lei n.º 9.394/1996 (LDB) prevê a promoção e o incentivo ao desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Aliado a esse compromisso, o componente Projeto de Vida dialoga com a
habilidade de reflexão do estudante, sua atuação cidadã e seus projetos existenciais como um todo. Juntos os princípios gerais da Educação
Básica e princípios apresentados no artigo 5.º das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2018) também assinalam
a importância do Projeto de Vida como estratégia de reflexão sobre a trajetória pessoal, cidadã e profissional dos estudantes.
Sobretudo, a característica preponderante do Projeto de Vida no Ensino Médio é a formação integral dos jovens, pois: “os currículos do ensino
médio deverão considerar a formação integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e
para sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais.” (BRASIL, 2018).

Conforme a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a educação integral tem como propósito a formação e o desenvolvimento
pleno dos estudantes, compreendendo “a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas
que privilegiam a dimensão intelectual ou a dimensão afetiva” (BRASIL, 2018, p. 14). Nessa concepção o jovem é protagonista de sua
formação, sendo ele responsável por fazer escolhas e tomar decisões.
É função da escola, além de promover a aprendizagem dos conhecimentos científicos e culturais historicamente
construídos/produzidos pela humanidade, despertar os sonhos, a busca de propósitos e, com isso, o sentimento de pertencimento do jovem
ao encontrar/ (re)conhecer seu lugar no mundo. Por isso, quando se fala em Projeto de Vida, faz-se necessário abordar a importância da
educação socioemocional que deve estar alinhada com as demandas globais e locais da educação, seguindo os quatro pilares da educação:
aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser (DELORS, 2003).
BRASIL. Lei nº 13.415/2017. Resolução CNE/CP nº3 de 21 novembro de 2018 que atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e Portaria
nº1.432 de 28 de dezembro de 2018, que estabelece os referenciais para a elaboração dos Itinerários Formativos conforme preveem as Diretrizes Nacionais do
Ensino Médio.

4
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•

Auxiliar os jovens a refletirem sobre seus desejos e objetivos, aprendendo a se organizarem, estabelecerem metas, planejarem e
desenvolverem determinação, esforço, autoconfiança e persistência na realização de seus projetos presentes e futuros;

•

Apoiar os jovens na compreensão do mundo do trabalho, das novas tendências e profissões da sociedade contemporânea, com a
finalidade de propiciar escolhas aos estudantes, entre elas, a dos Itinerários Formativos, antes e após a conclusão do Ensino Médio;

•

Contribuir para a formação dos estudantes por meio da formulação de um projeto de vida, que contemple as dimensões pessoais,
sociais, educacionais e profissionais;

•

Incentivar a autorreflexão dos estudantes, entendidos como sujeitos que constroem suas trajetórias, considerando a diversidade de
contextos sociais, culturais, geográficos, políticos e econômicos, que influenciam as suas ações;

•

Promover o diálogo e a escuta ativa dos jovens estudantes no cotidiano das aulas e demais práticas pedagógicas;

•

Desenvolver elementos teóricos e práticos que garantam ao jovem o efetivo exercício da autonomia para as escolhas pessoais de
vida, frente a sua realidade e dinâmica do mundo contemporâneo, seu constante movimento de mudanças e os novos desafios que
são produzidos cotidianamente.
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O processo de implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e os marcos legais mais recentes 5 definiram a
reformulação na arquitetura curricular das diversas modalidades do Ensino Médio no Paraná, por meio da:
a) ampliação da jornada dos estudantes;
b) reorganização curricular, buscando a flexibilização de trajetórias como estratégia de aproximação das realidades dos estudantes;
c) articulação com percursos formativos no mundo do trabalho;
d) ampliação das oportunidades para o desenvolvimento do projeto de vida dos estudantes.

O Novo Ensino Médio evidencia a urgente necessidade de considerar em sua elaboração o que esses estudantes possuem como
demanda de vida pessoal, social, educacional e profissional, nas diferentes formas em que vivem a experiência escolar. Para isso, o
Estado do Paraná buscou identificar os principais aspectos que motivam e engajam esses jovens a continuar os estudos e/ou ingressar
no mundo do trabalho. Uma pesquisa revelou que os jovens do Ensino Médio possuem o desejo de serem reconhecidos nas suas
especificidades e singularidades, o que implica serem acolhidos na sua diversidade. Para tal, é necessário situar esse momento da vida
como um momento privilegiado de construção de identidades, de projetos de vida, de experimentação e do desenvolvimento da autonomia
(PARANÁ, 2021).

5

De acordo com a Deliberação CEE/PR N° 04/21.

58

1. PROJETANDO MEUS IDEAIS
HABILIDADES DO EIXO MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo, que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a colaboração,
a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Conteúdos

Sugestão de
carga horária

Ideais, objetivos e metas.
Reconhecer as questões sociais, culturais e ambientais do
contexto em que vive e analisar como essas questões
interferem na construção da sua subjetividade e de seus
objetivos pessoais e profissionais.
Compreender a importância da empatia nas relações
sociais, considerando a opinião e sentimentos do outro,
combatendo o preconceito e valorizando a diversidade.

A importância do Projeto de
Vida para concretizar meus
ideais.

Onde eu vivo e quais as minhas relações de convívio.

02

De que maneira as relações de convívio interferem na
construção de quem eu sou e de meus
objetivos pessoais e profissionais.

Eu, o outro e nós.

A importância da empatia em minhas relações sociais.
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2. HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS
HABILIDADE DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de forma
proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

Autoconhecimento (físico, mental e emocional).
Reconhecer suas qualidades e fragilidades nos aspectos
físico, cognitivo e socioemocional e utilizar esse
(re)conhecimento para superar desafios e alcançar
objetivos pessoais e profissionais.

Autocontrole emocional: paciência.

25

Expectativas para a formação pessoal e o futuro
profissional.
Autoconfiança.
Autoeficácia.
A resiliência nas relações
sociais

Metacognição.
Autoavaliação e feedback.
Gestão do processo de
desenvolvimento pessoal e
profissional.
Expectativas e frustrações: superar desafios.
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3. HABILIDADES PARA A VIDA PESSOAL E PROFISSIONAL
HABILIDADE DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e recursos,
para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
HABILIDADE DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos para
lidar com as incertezas e colocá-las em prática.

Objetivos de aprendizagem

Compreender os conceitos de ética e cidadania e elaborar
projetos pessoais produtivos com base nestes princípios,
utilizando estratégias de planejamento, organização e
empreendedorismo.
Avaliar situações que demandem um trabalho de liderança
colaborativo, para traçar propostas originais que levem em
conta os riscos e as incertezas das escolhas individuais e
coletivas na prática.

Objetos do
Conhecimento
Valores profissionais (ética,
compromisso,
responsabilidade,
adaptabilidade).

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

Liderança e cidadania.
A arte para desenvolver a criatividade.

25

A arte de negociar.

Oratória.

Mapear aptidões: pontos fortes e pontos de atenção.

Trabalho colaborativo.

Intercâmbio cultural e profissional com as Universidades.

Liderando minha trajetória
rumo ao sucesso profissional.
Introdução ao
empreendedorismo.
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4. PROFISSÕES – EIXO TECNOLÓGICO
HABILIDADE DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive
relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e recursos,
para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Sugestão
de carga
horária

Engenharia de software.

Conhecer as diversas carreiras ligadas à formação
tecnológica, refletindo sobre seu desenvolvimento,
aspirações e objetivos presentes e futuros.
Identificar a média salarial, rotina do trabalho, vantagens e
desvantagens das profissões e formação na área do eixo
tecnológico.

Conteúdos

Ciência da computação.

05

Marketing digital.
As profissões e a formação
tecnológica (média salarial,
rotina do trabalho, vantagens
e desvantagens da área).

Professor(a) do eixo. (Área tecnológica)

Relacionar as possibilidades profissionais à sua realidade,
interesse e adesão, contribuindo para a construção do seu
projeto de vida.
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5. PROFISSÕES – EIXO EXATAS
HABILIDADE DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive
relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Ponderar continuamente sobre seus objetivos e aspirações
e refletir sobre como suas escolhas e decisões impactam
seu próprio desenvolvimento e seus propósitos.

As profissões e a formação na
Área das Ciências Exatas
(média salarial, rotina do
trabalho, vantagens e
desvantagens da Área).

Conhecer as diversas carreiras ligadas à formação na área
das ciências exatas, refletindo sobre seu desenvolvimento,
aspirações e objetivos presentes e futuros.

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

Engenharias.
05

Arquitetura.
Economia.
Professor(a) do eixo (Área de exatas)

Identificar a média salarial, rotina do trabalho, vantagens e
desvantagens das profissões e formação na área das
ciências exatas.
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6. EIXO LINGUAGENS, CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS
HABILIDADE DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive
relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Identificar a média salarial, rotina do trabalho, vantagens e
desvantagens das profissões e formação na Área de
Linguagens, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

Sugestão
de carga
horária

Direito.

Identificar aspirações e oportunidades que orientem suas
escolhas e ações nas dimensões pessoal, profissional e
cidadã.
Conhecer as diversas carreiras ligadas à formação na Área
de Linguagens e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas,
refletindo sobre seu desenvolvimento, aspirações e
objetivos presentes e futuros.

Conteúdos

05

Administração de empresas.
Comércio exterior.
As profissões e a formação na
Área de Linguagens, Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas
(média salarial, a rotina do
trabalho, as vantagens e
desvantagens da área).

Jornalismo.
Publicidade e propaganda.
Relações públicas.
Professor (a) do eixo. (Área de Linguagens e Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas).
Psicologia.
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7. PROFISSÕES - EIXO CIÊNCIAS DA NATUREZA
HABILIDADE DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive
relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Esboçar planos que contemplem os objetivos pessoais e/ou
profissionais, considerando valores éticos e cidadãos.

Sugestão
de carga
horária

Medicina.

Conhecer as diversas carreiras ligadas à formação na Área
de Ciências da Natureza, refletindo sobre seu
desenvolvimento, aspirações e objetivos presentes e
futuros.
Identificar a média salarial, rotina do trabalho, vantagens e
desvantagens das profissões e formação na Área de
Ciências da Natureza.

Conteúdos

05

Enfermagem.
Biomedicina.
As profissões e a formação na
Área de Ciências da Natureza
(média salarial, a rotina do
trabalho, as vantagens e
desvantagens da área).

Odontologia.
Estética.
Professor (a) do eixo. (Área de Ciências da Natureza).
Fisioterapia.
Nutrição.
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8. PROJETANDO O FUTURO PROFISSIONAL - ESCOLHA DO ITINERÁRIO FORMATIVO DE APROFUNDAMENTO
HABILIDADE DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive
relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Conteúdos

Analisar as possibilidades da carreira profissional e
relacioná-las ao itinerário formativo com base nas metas e
propósitos pessoais.

Avaliação de possibilidades.

Carreiras e profissionais híbridos. Planejamento
estratégico.

Carreira e o mundo do
trabalho.

Metas e propósitos pessoais: definições e planejamento.

Registrar síntese do percurso de formação realizado, com
base em diário de bordo e/ou portfólio, para justificar a
escolha de um itinerário formativo.

Relação entre a escolha
profissional e o Itinerário
Formativo.

Sugestão
de carga
horária

05

Planejamento para a construção da trajetória profissional e
escolha de Itinerário Formativo.

TOTAL: 80 aulas
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1. JUVENTUDE NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA: INCERTEZAS E DECISÕES
HABILIDADE DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e argumentos,
por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça social, pluralidade,
solidariedade e sustentabilidade.
HABILIDADES DO EIXO MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e recursos,
para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive
relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Compreender as dinâmicas de atuação social, refletindo
sobre os impactos das ações individuais e coletivas na
sociedade.

Sociedade global e local:
conceito e contextos.

Identificar aspirações para sua vida pessoal, cidadã e
profissional, a curto e médio prazo e definir estratégias
éticas de ação que mobilizem tais aspirações.

Instituições e sistemas
(sociais, políticos, econômicos
e culturais). estrutura e
organização.

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

Dinâmica da atuação social, ações participativas e
colaborativas.

06

Ações individuais e/ou coletivas: estratégias para mediar e
intervir sobre o cotidiano a partir dos saberes escolares.

O sujeito em seu contexto:
planejamento, estratégias e
possibilidades de ações.
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2. O QUE COMPÕE O PROJETO DE VIDA
HABILIDADES DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e recursos,
para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Estabelecer metas para atingir aspirações referentes à vida
pessoal, social e profissional.

Concepções e práticas de
projeto de vida.

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

Possibilidades de atuação no mercado de trabalho.
Metas pessoais e profissionais.

04

Estratégias pessoais e coletivas.

Desenvolver estratégias de planejamento, organização ou
empreendedorismo, pessoais e coletivas.

3. JUVENTUDE E TECNOLOGIA
HABILIDADES DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e coragem,
assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Compreender as relações entre as inovações tecnológicas
e o mundo do trabalho.

O mundo em transformação.
Empreendedorismo digital.

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

A revolução digital e o trabalho.
Significado e possibilidades para o mundo do trabalho.

04

Desenvolver propostas de empreendedorismo utilizando
diferentes linguagens e tecnologias digitais.

68

4. O FUTURO DO TRABALHO, MUDANÇAS SOCIAIS E MUDANÇAS NO MUNDO DO TRABALHO
HABILIDADES DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias
digitais.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.

Objetivos de aprendizagem
Identificar as principais mudanças ocorridas no mundo do trabalho
na última década e seus reflexos nas sociedades.
Conhecer as ações de comunicação que as empresas utilizam por
meio da internet como forma de divulgar e comercializar seus
produtos e serviços.

Objetos do
Conhecimento
Trabalho flexível.
Noções sobre
marketing digital.

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

Prestação de serviços.
O Teletrabalho /Home office.

04

5. LIDERANÇA, MEDIAÇÕES DE CONFLITOS E TRABALHO COLABORATIVO
HABILIDADES DO EIXO MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
HABILIDADES DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e recursos,
para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.

Objetivos de aprendizagem
Conhecer os tipos de liderança e reconhecer características de
grandes líderes, levando em consideração valores éticos e
cidadãos.
Desenvolver a empatia, refletindo sobre sua importância nas
relações de liderança.
Reconhecer a diferença entre trabalho cooperativo e colaborativo
para propor estratégias de ação voltadas à colaboração.

Objetos do
Conhecimento
As habilidades
necessárias para
tornar-se um líder.
Mediação de conflitos
na esfera pessoal e
profissional.

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

Tipos de liderança.
A trajetória de grandes líderes.

10

Trabalho colaborativo.
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6. A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO AFETIVA E RESILIÊNCIA
HABILIDADE DO EIXO MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
HABILIDADE DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e recursos,
para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Conteúdos

Conhecer e utilizar diferentes linguagens para argumentar
de forma ética com base em conhecimentos e fontes
confiáveis, respeitando pontos de vista divergentes.

Os tipos de comunicação.

A importância do feedback para o crescimento pessoal e
profissional.

Capacidade de adaptação
para absorver as mudanças.

Desenvolver a resiliência e persistência frente às
adversidades e imprevistos que podem ocorrer ao longo da
vida.

Começar de novo: desafios,
determinação e
autoconfiança.

Reconhecer a importância do feedback como ferramenta de
aprendizado e crescimento pessoal e profissional.

Tolerância, persistência e
assertividade.

Sugestão
de carga
horária

04
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7. PROFISSÕES DO SÉCULO XXI
HABILIDADE DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos. HABILIDADE
DO EIXO MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local,regional, nacional
e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Propor soluções de problemas socioculturais e/ou
ambientais referentes ao âmbito escolar, utilizando ZXX N´
JÁ
conhecimentos resultantes de
investigações científicas.

Profissões de destaque na
contemporaneidade:
oportunidades e desafios.

Elaborar estratégias coletivas a partir de um objetivo
comum, desenvolvendo a confiança mútua e a boa
comunicação entre a equipe.

Conhecimento técnico
científico para a concretização
de projetos pessoais ou
profissionais.

Desenvolver o exercício do diálogo entre os colegas,
adotando uma postura ativa no planejamento e tomada de
decisões pessoais e cooperativas.

Redes de cooperação e o
mundo do trabalho.

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

Trabalho em equipe.
As cooperativas e a prática profissional.

08

TOTAL: 40 AULAS
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1. ETAPAS DO PROJETO DE VIDA
HABILIDADE DO EIXO MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional, nacional
e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e recursos,
para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive
relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Compreender que o plano de ação pode se modificar à
medida que ocorre o aprimoramento das dimensões
pessoal, social e profissional.

O projeto de vida como um
plano pessoal e coletivo.

Elaborar um plano de ação que contemple a reflexão sobre
a história de vida pessoal, repensando o presente e
projetando o futuro.

Planejamento estratégico
profissional para consolidar o
Projeto de Vida.

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

Plano de ação para gestão da carreira.
06

Definir ações concretas com foco e efetividade incluindo os
estudos de viabilidade para colocar em prática o projeto de
vida.
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2. QUALIFICAÇÃO DO PROJETO DE VIDA
HABILIDADE DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos para
lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
HABILIDADE DO EIXO MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional, nacional
e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADE DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive
relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.

Objetivos de aprendizagem
Aprimorar o projeto de vida elaborado, considerando as
exigências do mundo do trabalho e o impacto social das
ações definidas.
Compartilhar o Projeto de Vida por meio de apresentação,
como estratégia de comunicação e reflexão sobre sua
construção pessoal e objetivos profissionais pretendidos.

Objetos do
Conhecimento
Relações entre projeto de
vida, responsabilidade e
impacto social.

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

Projeto de vida e as exigências do mundo do trabalho.
Apresentação da prévia do projeto de vida.

06

Conexões entre projeto de
vida, com as dimensões
pessoais, sociais e
profissionais.
Projeto de vida: quais
decisões já tomadas,
precisam ser mudadas?
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3. O PREPARO PARA OS EXAMES SELETIVOS
HABILIDADE DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de mundo,
sensibilidade, criticidade e criatividade.
HABILIDADE DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive
relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.

Objetivos de aprendizagem
Estruturar um currículo que transmita de forma clara,
honesta e objetiva o percurso profissional e a formação
escolar existente.
Desenvolver boas práticas para a realização de entrevistas
profissionais.
Conhecer os principais exames que acontecem no território
brasileiro e aperfeiçoar hábitos de estudo para o ENEM
e/ou vestibular(es).

Objetos do
Conhecimento
Seleções para o mundo do
trabalho.
Seleções para o mundo
acadêmico.

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

Como elaborar um currículo.
Técnicas para a realização de uma boa entrevista.

06

Os principais exames que
acontecem no território brasileiro.
ENEM em foco: determinação e organização.
Vestibular em foco: determinação e organização.
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4. NETWORKING, REDES SOCIAIS E EMPREGABILIDADE
HABILIDADE DO EIXO MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
HABILIDADE DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive
relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.

Objetivos de aprendizagem
Avaliar de forma consciente a utilidade das redes sociais,
discernindo o tempo de uso e reconhecendo-as como
instrumento
que
facilita
a
comunicação
entre
seus usuários.
Utilizar e/ou criar uma rede de contatos, trocando
informações de forma relevante com base na
colaboração e ajuda mútua.

Objetos do
Conhecimento

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

Empreendedorismo digital.
A importância do
networking para a
consolidação da trajetória
profissional.

04

O uso consciente das redes sociais.
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5. ESCRITÓRIO DE IDEIAS
HABILIDADE DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.

Objetivos de Aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Sugestão
de carga
horária

A importância das ideias na
concretização de projetos futuros.

Conhecer a legislação que rege os direitos autorais, com
base no compartilhamento de informações, arquivos,
imagens e outros, considerando os contextos em que isso
ocorre.
Compreender o conceito de propriedade intelectual e
diferenciar os tipos existentes visando o respeito à criação
humana e ao empreendedorismo.

Conteúdos

04

Gestão e inovação na esfera profissional.
A criatividade na geração
de ideias.

Direitos autorais na produção de pesquisas e projetos.

Direitos autorais.

Reconhecer a importância de projetos inovadores para a
geração de ideias e criatividade na esfera profissional.
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6.

FORMAÇÃO DE LÍDERES

HABILIDADE DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.

Objetivos de Aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

Desenvolver a capacidade de se engajar, em formação
contínua durante a vida, para alcançar objetivos pessoais
e profissionais de maneira persistente e resiliente.

Técnicas comportamentais
de liderança.

A importância da postura e
comunicação para a construção da trajetória educacional e
profissional.

04

Refletir sobre a importância da adoção de uma linguagem
corporal adequada, considerando os diversos contextos.

Técnicas de mentoring e
coaching para a dimensão
pessoal e profissional.

7. TRAJETÓRIA PROFISSIONAL E PROJETO DE VIDA
HABILIDADES DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.

Objetivos de Aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Estabelecer relações entre a trajetória pessoal e
profissional com o projeto de vida elaborado,
aprofundando discussões e chegando a conclusões que
permitam a consolidação do percurso realizado.

Relação entre a trajetória
pessoal e profissional com
seu projeto de vida.

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

Trajetórias exitosas na esfera social e profissional.

04
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8. CONSOLIDAÇÃO: ETAPA FINAL DO PROJETO DE VIDA
HABILIDADES DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos para
lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e coragem,
assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADE DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive
relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã

Objetivos de Aprendizagem
Apresentar à comunidade escolar o portfólio construído ao
longo das etapas das três séries do Ensino Médio.

Objetos do
Conhecimento
Consolidação do projeto de
vida.

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

Socialização do portfólio do projeto de vida.

06

TOTAL: 40 AULAS
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A estrutura do Projeto de Vida é interdisciplinar; assim, todas as áreas do conhecimento devem estar contempladas para a
consecução fidedigna de tal projeto. O campo educacional tem que estar preparado para as mudanças impostas pela atual conjuntura, que
anseia por estudantes preparados para a vida, no sentido lato, bem como para o mundo do trabalho, demonstrando competências
socioemocionais e, também, a capacitação para intervir ativamente na esfera coletiva, por isso, faz-se necessário que o Projeto de Vida
seja construído e encaminhado metodologicamente de forma integrada.
Os encaminhamentos metodológicos do componente promovem a prática do diálogo permanente com os estudantes e seus projetos
de vida, respeitando e valorizando as diferenças, as novidades que as culturas juvenis trazem. As ações dialógicas ocorrem de maneira
coletiva, com respeito e empatia entre os sujeitos envolvidos no processo educativo, bem como de forma individualizada, com atenção às
diversidades dos sujeitos a autoria de suas trajetórias.
Recomenda-se a prática de Grupos de Diálogos, metodologia na qual o Ensino Médio e os projetos de vida são pensados a partir da
ótica das juventudes. Tal prática visa propiciar, aos sujeitos da escola, um olhar sobre o jovem que vai além da condição de aluno, condição
esta que, muitas vezes, aparece como um dado natural, independente das experiências que vivenciou, sua idade, sexo ou sua origem social
(LEÃO; DAYRELL, REIS, 2011).
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Nos grupos de diálogos, os jovens elaborarão seus projetos de vida centrados nas expectativas de escolarização e do mundo do
trabalho. A escuta ativa dos estudantes por intermédio desta metodologia promove no ambiente escolar, depoimentos e compartilhamento
de experiências em prol da elaboração dos projetos de vida e resulta em impactos positivos para as juventudes no contexto educacional.
Para encaminhar metodologicamente os objetivos de aprendizagem do componente curricular de Projeto de Vida, é necessário
adotar metodologias ativas (aprendizagem por projetos, por desafios, jogos, sala de aula invertida, etc.) bem como um conjunto de atividades
práticas presenciais e digitais, e técnicas diversificadas na promoção do protagonismo dos estudantes, desenvolvendo competências que
contribuirão na efetivação de seus propósitos e objetivos de vida presentes e futuros.
Em adição às metodologias de aprendizagem, faz-se necessário o uso responsável e criativo de recursos digitais no
ambiente escolar e familiar, com foco principalmente (1) na compreensão do contexto de sua participação e protagonismo no ambiente
digital, a partir de sua interação com o meio e seus ambientes correlatos; (2) no discernimento, na busca e curadoria de informações
em ambientes digitais de maneira a contribuir em seu desenvolvimento educacional; (3) no entendimento do uso midiático com senso de
responsabilidade e ética nas interações digitais.
Nesse sentido, o olhar para o estudante, na sua condição de jovem, fomenta a reflexão sobre as emoções, desejos, habilidades,
contexto social e anseios em relação à formação superior e/ou ao mundo do trabalho. A prática educativa do componente curricular de
Projeto de Vida leva em consideração experiências e conceitos que os jovens formulam a respeito de si e de seu futuro, pois eles assumem
a autoria do seu percurso tomando decisões e fazendo escolhas que marcam as suas trajetórias.
Os professores serão formados para viabilizar a participação ativa do estudante no processo de aprendizagem, de forma a exercitar
a escuta ativa de todos, sempre encorajando a participação e o engajamento para estimular o raciocínio lógico, contextualizando perguntas
e promovendo atividades que permitam a problematização nas rodas de conversa, debates, seminários e apresentações, tornando-se
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mediadores das discussões, promovendo a aprendizagem para lidar com conflitos pessoais e/ou coletivamente, os quais podem surgir ao
longo do ano letivo.

A avaliação é atividade essencial do processo de ensino e de aprendizagem e, como definida na legislação (BRASIL, 1996), deve
ser contínua e cumulativa, permitindo que tanto professor quanto estudantes identifiquem o grau de compreensão e apropriação de
conceitos e práticas trabalhados, bem como das habilidades desenvolvidas, sem o intuito de classificar ou selecionar.
Para que o Projeto de Vida se torne significativo para o estudante, deve ser compreendido como construção, interlocução e
representação da realização de desejos, levando em consideração seu contexto social, fomentando, com isso, um processo que reexamina
suas possibilidades e limitações, bem como sua posição diante da vida. Neste reexame, as incertezas dos estudantes permitem interrelacionar sonhos e conjuntura social.
A avaliação para este componente é praticada de maneira processual, ativa, explícita e intencional, englobando aspectos subjetivos
como as questões socioemocionais e objetivos, assim como, o contexto social do estudante. De acordo com Libâneo (1994, p.202), essa
prática contribui para o desenvolvimento intelectual, social e moral dos estudantes. O mesmo autor destaca que o processo avaliativo
também auxilia a autopercepção do docente, no sentido de questionar-se sobre os encaminhamentos pedagógicos adotados: “Estou
ajudando os alunos a ampliarem suas aspirações, a terem perspectivas de futuro, a valorizarem o estudo?”
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O acompanhamento pedagógico do desenvolvimento do estudante, bem como a verificação de seu rendimento, deverá englobar o
saber enquanto valor sócio-histórico desenvolvido ao longo de sua trajetória, contemplando conhecimentos e metodologias que despertem
postura crítica e promovam estratégias de enfrentamento diante da complexidade da sociedade contemporânea, orientando-o em seu
projeto de vida.
Nesse sentido, é salutar ressaltar a importância da consciência social que viabiliza a inserção do estudante de maneira crítica em
uma realidade complexa. Com o processo de interação com o outro, o estudante vai internalizando alguns pressupostos necessários para
a convivência social: saber ouvir, dialogar, respeitar o pensamento do outro, aprender com o outro, criar vínculos e o primordial, ressignificar
suas ações a partir do contexto vivenciado.
O docente deverá explicitar os objetivos de cada aula, bem como a maneira que serão comunicados ao ambiente escolar por meio
do Projeto de Vida, promovendo a pedagogia da presença que, na concepção de Costa (1991) significa que estar presente é mais do que
estar perto, é fazer com que a presença do estudante seja efetiva na vida dos outros.
Com o despertar da presença educativa, o estudante poderá exercer nos outros uma influência construtiva. Isso conflui para o
desenvolvimento do protagonismo juvenil, que é a participação que gera autonomia, autoconfiança e autodeterminação no estudante,
apoiando-o na construção de si e a percepção sobre o outro, que por consequência, culminará no seu Projeto de Vida.
Ao exercer o protagonismo, o estudante toma decisões de forma estratégica e responsável, participa do desenvolvimento das
diversas etapas das atividades e avalia as aprendizagens.
Com base nos pressupostos apresentados, reafirma-se que a avaliação do componente curricular Projeto de Vida, deve se dar de
forma diagnóstica, contínua, processual e sistemática. Tanto os registros dos docentes quanto às produções dos estudantes servem como
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subsídios para analisar as práticas pedagógicas, compreendidas como instrumentos de aprendizagem, que permitem a retomada e
reorganização do processo de ensino.
Portanto, cabe ao corpo docente efetuar o registro impresso e digital de todas as atividades executadas pelos estudantes, para que,
posteriormente, sejam organizados momentos de devolutiva e de retomadas. Dessa forma, a avaliação não se configura como prática
estanque e isolada do processo de ensino e de aprendizagem, muito menos de simples aferição de notas ao final de um período, visto que,
a avaliação no Novo Ensino Médio é apresentada a partir de uma concepção eminentemente formativa.
Os instrumentos avaliativos devem ser diversificados, buscando a inclusão das diferentes formas de aprender, considerando se
ambientes presenciais e digitais, com a participação efetiva dos estudantes. Algumas possibilidades de instrumentos avaliativos:
● Projetos;
● Estudo de casos;
● Apresentação de trabalhos;
● Feiras e exposições;
● Debates;
● Simulações;
● Portfólios;
● Provas;
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● Avaliação por rubricas;
● Avaliação entre pares;
● Autoavaliação.
É importante adotar critérios e instrumentos avaliativos evidentes e específicos, que permitam acompanhar o desenvolvimento dos
estudantes em um movimento de observação e feedback, com a participação ativa deles, para um melhor diagnóstico dos avanços
formativos realizados e dos pontos em que podem melhorar.

Os recursos didáticos devem favorecer os processos de troca de saberes, de experiências, sentimentos e vivências, fomentando,
assim, a construção colaborativa de conhecimento e a resolução coletiva de problemas. Precisam ser coerentes com os encaminhamentos
metodológicos, cujo propósito é ter o estudante como protagonista do processo de aprendizagem. Assim, para realização dessas atividades
sugere-se:
•

Laboratório de Informática, ambientes virtuais de aprendizagem e aplicativos digitais;

•

Recursos audiovisuais (vídeos, áudios, músicas, etc);

•

Cartolinas, papel sulfite e canetinhas;

•

Flip chart;

•

Computadores, tablets e celulares, sempre que possível.
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EMENTA - CIDADANIA E CIVISMO

Título do Componente Curricular

CIDADANIA E CIVISMO

Etapa de ensino

Ensino Médio: 1ª, 2ª e 3ª séries

Carga horária

1 aula semanal

A escola ocupa papel fundamental na sociedade, que vai muito além da transmissão e mero acúmulo de conhecimentos. O currículo
escolar deve difundir valores fundamentais do interesse social, dos direitos e deveres dos cidadãos, do respeito ao bem comum e à ordem
democrática.
No Brasil, nos últimos 20 anos, vem se consolidando a proposta de uma educação voltada para a cidadania, como princípio
norteador de aprendizagens. Essa proposta orientou, portanto, a inserção de questões sociais como objeto de aprendizagem e reflexão dos
estudantes. A inclusão das questões sociais no currículo escolar não é uma preocupação atual, pois essa temática já vem sendo discutidas
e incorporadas às áreas das Ciências Sociais e da Natureza. Em algumas propostas, chegou a constituir novas áreas, como no caso do
Meio Ambiente e Saúde. A cidadania foi incorporada como uma das competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
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Os conceitos de Cidadania e Civismo são complementares. A participação ativa e consciente dos indivíduos, no que se refere aos
direitos, deveres e nas decisões pertinentes à vida cotidiana que estão relacionados à cidadania. As práticas assumidas como deveres
fundamentais para a vida coletiva estão relacionadas ao civismo. Neste último, há o engajamento do sujeito para a participação nos
interesses coletivos.
O Componente Curricular de Cidadania e Civismo foi articulado a partir do alinhamento à Base Nacional Comum Curricular – BNCC
e aos Temas Contemporâneos que permeiam a vida humana em escala local, regional e global, abordados preferencialmente de forma
transversal e integradora.

O Componente Curricular de Cidadania e Civismo visa contribuir com a educação escolar de forma que se efetive como uma
estratégia que favorece a construção da cidadania e a participação ativa na sociedade.
Diante da necessidade de uma prática educacional que considera o papel transformador do indivíduo e sua realidade social,
compreendendo seus direitos e deveres, os conhecimentos científicos trabalhados na disciplina estão alinhados à formação comum para o
pleno exercício da cidadania, contribuindo para o seu desenvolvimento integral.
Sua abordagem deve contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, permitindo a apropriação de conceitos,
mudanças de atitudes e ações onde cada estudante participa de forma autônoma na comunidade em que está inserido.
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Os Colégios Cívicos Militares do Estado Paraná foram instituídos pela Lei 20338/2020, que no Artigo 2º apresenta como um dos
princípios “a promoção dos direitos humanos e cívicos, respeito à liberdade e o apreço à tolerância como garantia do exercício da cidadania
e do compromisso com a superação”, permitindo que o educando seja capaz de entender os princípios éticos de respeito aos direitos
humanos, à proteção à dignidade humana, ao zelo pelos direitos fundamentais de toda à comunidade escolar e à diversidade.
Pelo exposto, a presente proposta objetiva contribuir para o aprimoramento da qualidade da Educação Básica nos Colégios Cívico
Militares do Estado do Paraná por meio do Componente Curricular de Cidadania e Civismo, ampliando a consciência crítica e a
compreensão do conceito de cidadania, refletindo na sua prática como cidadão.
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1º TRIMESTRE ÉTICA - 13 AULAS
Objetos do
conhecimento

Possibilidades de conteúdos

Regimento escolar e
Regulamento geral.

Importância para o bom funcionamento da escola, características pedagógicas, sistema de avaliação, proibições e
sanções.

Carga
horária
04

Uniformes: apresentação, cuidado e zelo.
Oratória e retórica.

Estudos sobre bases filosóficas.

03

Momentos da rotina e a arte de falar em público de forma estruturada e intencional, utilização técnicas para um
discurso eficaz, a fim de informar, influenciar, motivar ou entreter os ouvintes, com postura e desenvoltura.
Organização de estudos.

Compreender as diferenças entre plano, ciclo e cronograma de estudos, passo a passo para uma boa rotina de
estudos.

03

Técnicas de monitoramento para organização da rotina de estudos.
Retomada.

Retomada de conteúdo.

03
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2º TRIMESTRE CIDADANIA - 13 AULAS
Objetos do conhecimento

Possibilidades de conteúdos

Convívio social, disciplina e
respeito.

Liberdade com responsabilidade.

Carga
horária
04

Conceitos de pessoal e social, dever e liberdade.
Tolerância e solidariedade no convívio social, primário e secundário, sua importância e sua prática.
Constituição Federal/88.

Identificar-se enquanto cidadão de direitos e deveres, conforme Art. 05 e 06 da CF/88.

06

Relembrar a divisão dos 3 poderes e suas atribuições.
Direitos Políticos: quem vota e quem é votado.
Tributação e leis orçamentárias, organização: Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
e a Lei Orçamentária Anual (LOA).
Conselho da República: identificar a aplicação e competências.
Retomada.

Retomada de conteúdos.

03
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3º TRIMESTRE CIVISMO - 13 AULAS
Objetos do conhecimento

Possibilidades de conteúdos

Carga
horária

Símbolos: nacionais,
estaduais e municipais.

História e importância, conforme previsto na Constituição Federal; o Brasão de Armas Nacional, Selo Nacional, a
Bandeira e os Hinos: Nacional, da Independência e da Bandeira, destacando suas histórias e suas letras.

02

Datas cívicas.

Principais datas cívicas e seu histórico: nacionais, estaduais e municipais.

01

Heróis nacionais.

Conhecer o herói nacional Patrono das Polícias Militares Estaduais: Tiradentes.

01

Organização e hierarquia
militar.

Divisão das Forças Auxiliares do Estado do Paraná.

02

Perspectivas profissionais das Forças Auxiliares do Estado do Paraná e das Guardas Municipais.
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3º TRIMESTRE CIVISMO - 13 AULAS
Objetos do
conhecimento

Possibilidades de conteúdos

Carga horária

Liderança.

Conceito de liderança, importância e as competências para se tornar um líder.

Empatia.

Empatia: sua importância e capacidade de se colocar no lugar do outro, entendendo seus sentimentos e
emoções.

02

Retomada.

Retomada de conteúdos

03

02
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1º TRIMESTRE ÉTICA - 13 AULAS
Objetos do conhecimento

Possibilidades de conteúdos

Carga
horária

Regimento Escolar e
Regulamento Geral.

Importância para o bom funcionamento da escola, características pedagógicas, sistema de avaliação,
proibições e sanções.
Direitos, deveres e proibições da comunidade escolar, dos pais ou responsáveis.
Instância Colegiada Grêmio Estudantil, suas competências, direitos e deveres.
Regulamento Geral de modo a colaborar com monitores e demais alunos.

Oratória e retórica.

Técnicas e a importância de se falar bem em público.
Dinâmicas e regras de um Júri Simulado e prática com a turma.

03

Organização de estudos.

Utilizar tecnologias a favor da boa gestão de tempo e rotina de estudos.

03

04

Impacto da boa gestão do tempo nos estudos e na qualidade de vida.
Gestão do tempo com disciplina, organização e planejamento, permitindo a tomada de decisões de forma
mais coerente, optando por melhores alternativas.
Retomada

Retomada de conteúdos

03
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2º TRIMESTRE CIDADANIA - 13 AULAS
Objetos do Conhecimento

Possibilidades de conteúdos

Convívio social, disciplina e respeito

Importância da ética nas relações de vida em sociedade sob a visão da filosofia.

Carga horária

04

Justiça de legalidade
.
Importância da humildade, da justiça e da honestidade na sociedade e no mundo.
Distinguir determinismo de livre-arbítrio.
Constituição Federal/88.

Projeto de Lei de Iniciativa Popular e as etapas de sua elaboração.

06

Elaboração de um Projeto de Lei de iniciativa popular, partindo de uma necessidade local.
Funções essenciais do Poder Judiciário: Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública.
Defesa do Estado e as Instituições Democráticas.
Educação, cultura e comunicação social, conforme a Constituição Federal.
Retomada

Retomada de conteúdos

03
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3º TRIMESTRE CIVISMO - 13 AULAS
Objetos do conhecimento

Possibilidades de conteúdos

Símbolos: nacionais, estaduais e
municipais

Símbolos Nacionais, conforme previsto na Constituição Federal e os Hinos: Nacional, da Independência e da
Bandeira, destacando suas histórias e suas letras.

Carga
horária
02

Cerimônia de hasteamento e arreamento das Bandeiras: Nacional, Estadual, Municipal, segundo as Leis nº
5700/71 e nº 8421/92.
Datas cívicas.

Procedimentos em desfiles e solenidades.

01

Heróis nacionais.

Conhecer o herói nacional da Proclamação da República: Manuel Deodoro da Fonseca.

01

Organização e hierarquia militar.

Hierarquia das Forças Armadas do Brasil e das Forças Auxiliares do Paraná.

02

Liderança.

Desenvolver liderança e pensar como um líder, identificando a diferença entre líder e chefe.

02

Empatia.

Desenvolver e cultivar a empatia dentro e fora da sala de aula, criando espaços de diálogos e troca de
percepções.
Emoções espelhadas e a empatia.

02

Retomada.

Retomada de conteúdos.

03
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1º TRIMESTRE ÉTICA - 13 AULAS
Objetos do conhecimento

Possibilidades de conteúdos

Regimento escolar e
Regulamento geral.

Importância para o bom funcionamento da escola, características pedagógicas, sistema de avaliação,
proibições e sanções.

Carga
horária
04

Instância Colegiada Grêmio Estudantil: suas competências, direitos e deveres.
Regulamento Geral de modo a colaborar com monitores e demais alunos.
Oratória e Retórica.

Dinâmicas para aprimorar e fortalecer sua carreira profissional.

03

Dinâmicas de júri simulado.
Organização de estudos.

Metas e estratégias na rotina de estudos para atingir seus objetivos.

03

Gestão do tempo: produtividade e influência na sua vida escolar e profissional.
Importância do respeito no ambiente de trabalho, respeitando as diferenças.
Retomada.

Retomada de conteúdos.

03
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2º TRIMESTRE CIDADANIA - 13 AULAS
Objetos do conhecimento

Possibilidades de conteúdos

Convívio social, disciplina
e respeito.

Resiliência para alcançar os objetivos.

Carga horária
04

Habilidades sociais e como desenvolvê-las.
Respeito e responsabilidade na sociedade.
Constituição Federal/88.

Reforma e os Pilares da Educação, segundo a Constituição Federal.

06

Título VIII da Constituição Federal "Da Ordem Social": Da Seguridade Social e Da Ciência, Tecnologia e
Inovação.
Artigo 14 da Constituição Federal que trata dos Direitos Políticos.
Reforma Trabalhista segundo a Constituição Federal.
Empreendedorismo Social, segundo a Constituição Federal.
Funções essenciais do Poder Judiciário: Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública.
Defesa do Estado e as Instituições Democráticas.
Educação, cultura e comunicação social, conforme a Constituição Federal.
Retomada.

Retomada de conteúdos

03
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3º TRIMESTRE CIVISMO - 13 AULAS
Objetos do conhecimento

Possibilidades de conteúdos

Carga
horária

Símbolos: nacionais, estaduais
e municipais.

Cerimônia de hasteamento e arreamento das Bandeiras: nacional, estadual, municipal, segundo as Leis
nº 5700/71 e nº 8421/92.

02

Heróis nacionais.

Conhecer o herói nacional abolicionista: Francisco Zumbi (Zumbi dos Palmares).

01

Datas cívicas.

Procedimentos em desfiles e solenidades militares.

01

Organização e hierarquia militar.

Formas de ingresso das Forças Armadas Brasileiras das Forças Auxiliares do Estado do Paraná e das
Guardas Municipais.

02

Liderança.

Características de um líder de sucesso como fonte de inspiração e importância da liderança para
ascensão na carreira.

02

Empatia.

Desenvolver a empatia nas organizações e como estratégias frente aos desafios para um
bom relacionamento interpessoal.

02

Retomada.

Retomada de conteúdos.

03
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Para as aulas de Cidadania e Civismo é esperado que a informação e a compreensão dos conteúdos corroborem com o exercício
pleno da cidadania na sociedade brasileira, vivenciado por meio das interações sociais no âmbito individual ou institucional. As Escolas
Cívico-Militares enfatizam valores cívicos e morais, a fim de despertar nos educandos a necessidade de uma postura crítica frente aos
desafios da sociedade contemporânea.
Para tanto, a prática metodológica visa mobilizar os(as) estudantes a compreender e exercer seus direitos e deveres, dentro e fora
dos muros da escola, levando em consideração as regras sociais, no intuito de fomentar as práticas da organização individual e social, a
importância do posicionamento dos cidadãos diante dos Símbolos Nacionais e da Constituição Federal, oferecendo horizontes relevantes
ao exercício da cidadania.
Sendo assim, a necessidade do cuidado de si e do outro, a consciência ambiental e a sustentabilidade, precisam ser desenvolvidas
visando os benefícios nas interações humanas e socioambientais.

Dentre as orientações acerca do Componente Curricular Cidadania e Civismo é necessário destacar os procedimentos avaliativos
a serem adotados. É importante que o professor elabore instrumentos avaliativos como: relatórios, portfólio, elaboração de ambientes
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virtuais coletivos, autoavaliação, entrevistas, trabalhos em grupo, entre outros, que o auxiliem a identificar a apropriação do conceito de
cidadania pelos estudantes.
A atuação do professor, ao realizar a avaliação desse componente, deve se dar de forma diagnóstica, contínua, processual e
sistemática. Tanto os registros dos docentes, quanto às produções dos estudantes servem como subsídios para analisar as práticas
pedagógicas compreendidas como instrumento de aprendizagem que permitem a retomada e reorganização do processo de ensino/
aprendizagem.

Cabe ao professor promover reflexões e discussões e implementar propostas nos encontros, encaminhando sua proposta de aula
a partir de:
- Projetos de aprendizagem;
- Sala de aula invertida;
- Hipertexto;
- Gamificação;
- Projeção de Vídeos e Áudios;
- Leitura em sala de aula de textos didáticos e paradidáticos;
- Grupo de estudos;
- Monitoria de estudantes.
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BRASIL.
Constituição
Federal
de
1988.
Emenda
Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>.

Constitucional

nº

91/2016.

BRASIL.
Decreto
nº
10004/2019.
Disponível
em: <http://escolacivicomilitar.mec.gov.br/images/pdf/legislacao/decreto_n10004_de_5_de_setembro_de_2019_dou_pecim.pdf>.
BRASIL. Lei 8069/1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>.
BRASIL.
Lei
nº
9394/1996.
Lei
de
Diretrizes
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm.>.

e

Bases

BRASIL.
Lei
11525/2007.
Enfrentamento
da
violência
contra
Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11525.htm>

da
a

BRASIL. Portaria nº 2015/2019. Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares
em: <http://escolacivicomilitar.mec.gov.br/images/pdf/legislacao/portaria_2015_20112019.pdf>

Educação
criança
-

Pecim

Nacional.
e
em

o
2020.

Disponível
adolescente.
Disponível

LEI 20338, 06 DE OUTUBRO DE 2020 - Institui o Programa Colégios Cívico-Militares no Estado do Paraná e dá outras providências.

105

106

EMENTA - EDUCAÇÃO FINANCEIRA
Título do Componente Curricular

Educação Financeira

Etapa de ensino

Ensino Médio - 1ª, 2ª e 3ª séries

Carga horária

02 aulas semanais

A Educação Financeira, na parte flexível do currículo, visa aprofundar e ampliar os conhecimentos dos estudantes, preparando-os
para prosseguir com seus estudos, exercer de forma crítica e sustentável sua cidadania e resolver problemas da vida cotidiana. É
fundamental destacar que, por meio de competências e habilidades desenvolvidas, os estudantes, através da investigação da realidade e
do conhecimento historicamente construído:
vivenciem experiências educativas profundamente associadas à realidade contemporânea, que promovam a sua formação pessoal,
profissional e cidadã. Para tanto, buscam envolvê-los em situações de aprendizagem que os permitam produzir conhecimentos, criar, intervir
na realidade e empreender projetos presentes e futuros (BRASIL, 2020, p. 1).
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Cabe ressaltar que por competência entende-se a “mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades
(práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da
cidadania e do mundo do trabalho” (BRASIL, 2018, p. 13). Nesse contexto, podemos afirmar que essa estrutura pedagógica visa a:
Formação e o desenvolvimento humano global, o que implica compreender a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento,
rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva. Significa, ainda, assumir
uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto – considerando-os como sujeitos de aprendizagem – e
promover uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e diversidades
(BRASIL, 2018, p. 14).

O estudante é o protagonista da construção da sua aprendizagem e, já há muito tempo, não mais um mero ouvinte, como num
repositório de conteúdo. Espera-se que ele possa desenvolver uma participação ativa na construção do conhecimento, pois hoje, na escola,
é necessário fazer com que os estudantes adquiram, somados aos conhecimentos teóricos, as práticas para que possam atuar e transformar
o mundo onde vivem, buscando sempre uma vida digna onde, como cidadãos, possam, de fato, exercer seus direitos e, em contrapartida,
cumprir com seus deveres, contribuindo assim para a construção de um mundo mais humano.
Esta perspectiva da formação integral do estudante requer considerar as demandas e as necessidades do mundo contemporâneo
e, por meio da Educação Financeira, é possível estimular a busca por soluções criativas para temas do cotidiano a partir de saberes
desenvolvidos.
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Espera-se que a Educação Financeira, sendo viabilizada de forma intencional no espaço escolar, contribua com a construção das
competências necessárias para que os estudantes enfrentem os desafios sociais e econômicos da sociedade, além dos seus próprios, com
mais segurança, domínio, controle e conhecimento técnico do tema, entendendo que essa atitude faz parte de seu exercício de cidadania.
O trabalho com a Educação Financeira na escola deve priorizar um ensino que busque um olhar interdisciplinar estabelecendo interrelações com os conceitos e práticas, ampliando as diversas abordagens dos conteúdos levando-se em conta a ampla dimensão do
conhecimento com relação com o contexto do mundo real. Além de estabelecer conexão entre objetos do conhecimento e o contexto do
dia a dia do estudante, busca-se também desenvolver capacidades decisórias para suprir os interesses e perspectivas em relação ao seu
projeto de vida, bem como uma postura consciente em relação às questões financeiras.

Ensinar Educação Financeira no espaço escolar para estudantes do Ensino Médio nos leva a pensar num “para quê” e com isso
encontrar muitos “como fazer”.
Os estudantes que forem privilegiados com esses ensinamentos na escola precisarão saber o “para quê” estão aprendendo a lidar
com os recursos financeiros e não somente o “por quê” desses estudos. Precisarão estar engajados com o tema e não apenas serem
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“obedientes” a ele, compreendendo que o tema “financeiro” perpassará por todas as etapas de suas vidas, nos mais diversos cenários e
situações.
O trabalho com a Educação Financeira é um assunto abrangente e que somente com a mediação do professor e o envolvimento
dos estudantes será possível verificar todas as implicações da prática consumista no dia a dia de todos. Essa reflexão é muito importante
para despertar junto aos estudantes a motivação necessária na busca dos conhecimentos matemáticos de acordo com a realidade de cada
um, estabelecendo um constante diálogo entre a Matemática Financeira e o exercício da cidadania.
Este estudo torna-se essencial no meio educacional desde a Educação Básica, visto que no mundo contemporâneo existe um
número cada vez mais expressivo de bens e serviços que podem ser usufruídos, porém, em contrapartida requer uma consciência e
responsabilidade na tomada de decisões sobre sua utilização. Assim, o aprendizado da Matemática Financeira é essencialmente relevante
para poder gerir as finanças pessoais e familiares em um tempo em que, por exemplo, os crediários proliferam e a grande maioria das
pessoas não têm o conhecimento necessário para calcular corretamente os juros e as suas consequências no orçamento familiar.
O desenvolvimento das situações financeiras interfere no modo de vida das pessoas e exige novas estratégias e conhecimentos,
que possibilitem à educação acompanhar as transformações na sociedade, pois, na realidade brasileira, observa se que grande parte da
população está sempre com as finanças desequilibradas e isto ocorre, algumas vezes, pela falta de planejamento e conhecimento sobre o
assunto.
Assegurar a formação integral do estudante requer enfrentar situações complexas da vida cotidiana que envolve dimensões sociais,
políticas, culturais e econômicas. Por meio da Educação Financeira, pretende-se desenvolver uma conduta consciente em relação às
questões financeiras visto que, “educar o consumidor é educar o cidadão, e a escola tem a função histórica e social nessa direção”
(ARAÚJO, 2009, p.145).
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Por meio do desenvolvimento de competências específicas a possibilidade de conquistar uma melhor qualidade de vida; por meio
do uso consciente do dinheiro, do gerenciamento de seu consumo e planejamento financeiro, os estudantes podem fazer escolhas mais
assertivas, aumentando a parcela de indivíduos autônomos em relação a suas finanças pessoais, afastando-se de dívidas descontroladas,
fraudes e situações arriscadas que comprometem seu bem-estar social.
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HABILIDADE DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e recursos,
para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
Sugestão
Objetos do
Objetivos de aprendizagem
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Conhecer o objetivo da Educação Financeira e suas
A Educação Financeira
A importância da Educação Financeira e para que ela
implicações nas decisões de consumo.
serve.
02
HABILIDADE DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções de problemas diversos.
Sugestão
Objetos do
Objetivos de aprendizagem
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Diferentes fontes de renda.
Conhecer as diferentes fontes de renda (fixas e variáveis).
Receitas (fixas).
Aumentando a minha renda
Compreender o processo de gestão financeira e
organização de orçamento individual e familiar.
(receitas variáveis).
Despesas.
Elaborar orçamento financeiro para realizar análise de
Despesas fixas e variáveis.
Organização Financeira
receitas e despesas.
Análise de gastos (para onde está indo meu dinheiro).
Relação receitas e despesas.
Origem e destino do
dinheiro Planejamento
Gestão Financeira (planilhas e
14
listas).
Orçamento individual.
Orçamento familiar.
“Enxugando” as despesas.
Provisões – preparado para
imprevistos.
Pagar à vista ou a prazo.
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HABILIDADES DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos para
lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
Sugestão
Objetos do
Objetivos de aprendizagem
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Compreender ativos e passivos para aplicar na gestão de
recursos financeiros.
Conhecer e compreender os tipos de investimentos
(poupança, bolsa de valores, Tesouro Direto etc.)
Conhecer o programa Nota Paraná e analisar seus
benefícios individuais e coletivos.

Aumento da renda.

Ativos e passivos.
Investimentos.
Tipos de investimentos.
Risco e retorno.
Como reverter impostos (Nota
Paraná).
Poupança.
Taxas de captação.

14

HABILIDADES DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos para
lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Analisar situações de contratação e implicações futuras na
O endividamento.
realização de empréstimos e financiamentos.
Como sair do endividamento.
Conhecer e analisar os produtos e serviços bancários
Empréstimo.
disponíveis.
Endividamento
Negociando as dívidas.
16
Diferentes formas de empréstimos (pessoal, banco,
Conhecer a função do Sistema de Proteção de Crédito (SPC)
empresas).
para compreender a importância do planejamento financeiro.
Taxas de juros.
Uso do crédito.
Produtos bancários – muito
cuidado.
Serviço de Proteção ao Crédito.

113

HABILIDADES DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos para
lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Identificar os padrões comportamentais relacionados
O que me faz gastar? (Análise e
ao consumo para adotar atitudes positivas como
relação com o planejamento).
consumidor.
Necessidade x desejo.
Eu quero, mas eu preciso?
Diferenciar consumo e consumismo.
Comprar por impulso.
Planejamento de gastos e
Identificar e compreender as formas de crédito disponíveis
endividamento.
Ir ao mercado com fome: comportamentos positivos e
ao consumidor.
negativos na hora das compras.
18
Cuidado com as promoções.
Compreender e analisar juros simples e juros compostos
Armadilhas de consumo.
para tomada de decisão em situações diversas.
Cartão de crédito: mocinho ou vilão? Taxas de juros simples e compostos Melhor comprar à vista ou
Conhecer os direitos do Consumidor e sua aplicação
parcelar? A importância de comparar os preços. É meu
em situações cotidianas.
direito: Código de Defesa do Consumidor e PROCON.
HABILIDADES DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e recursos,
para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Conhecer as características que constituem o perfil de um
empreendedor.
Perfil empreendedor.
08
Empreendedorismo.
Compreender os processos relacionados ao ato de
Valor agregado a um produto.
empreender e a necessidade de planejamento.
Reconhecer como o plano de negócios organiza o início ou
a ampliação de um empreendimento.

Plano de negócio.
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HABILIDADES DO EIXO MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional, nacional
e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Reconhecer como o planejamento financeiro ajuda a
Aquisição de um bem (celular,
realizar projetos pessoais ou coletivos.
08
Concretização de metas de
computador).
consumo.
Financiamento: quando fazer.
Viagem em família

HABILIDADES DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e recursos,
para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Utilizar a Educação Financeira como uma ferramenta de
planejamento para um consumo consciente.
A Educação Financeira.
Educação Financeira na escola. (retomada).
02
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HABILIDADES DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMFICG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

O Real.

Compreender a relação das moedas entre os países.

16

Inflação.
O dinheiro

O poder de compra com o Real.

Efetuar conversões entre moedas estrangeiras.

Real

Conhecer as diferenças entre importação e exportação e
sua influência na economia nacional.

Dólar

Câmbio e conversão.

Euro

Taxas de câmbio.

Analisar os fatores de risco envolvidos em compras no
exterior.

Sugestão
de carga
horária

A história do dinheiro no Brasil.

Conhecer a história da moeda brasileira (Real), analisando
os fatores que interferem na valorização e desvalorização
de uma moeda.

Compreender como é formada a taxa de câmbio.

Conteúdos

As principais moedas dos outros países (Dólar, Euro).

Exportação e importação: o que influencia na vida
pessoal e financeira.
Compras no exterior.
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HABILIDADES DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMFICG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias
digitais.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Profissões do futuro.
Conhecer aptidões individuais, inclinações profissionais e
aplicá-las no desenvolvimento do seu projeto de vida.
Projeto de vida: escolhas pessoais. Um emprego x meu
sonho.
O mundo do Trabalho
(primeiro emprego e
Estilo de vida x emprego.
Elaborar um currículo e compreender como se preparar
para um processo seletivo profissional.
desemprego)
Estágio.
Currículo.
16
Entender os lançamentos na folha de pagamento.
Entrevista de emprego.
Carteira de trabalho.
Entender e diferenciar os sistemas de previdência
Salário: descontos e benefícios.
existentes para planejar a aposentadoria.
Aposentadoria: Previdência Social e Previdência Privada.
Desemprego.
Conhecer estratégias para superar o desemprego e se
Habilidades para superar o
realocar no mercado de trabalho.
desemprego.
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HABILIDADES DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive
relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Identificar seu perfil de empreendedor.
Negócio próprio
Perfil empreendedor
Conhecer perfis empreendedores de sucesso: exemplos.
Empreendedorismo.
Jogos empresariais.
Competências no contexto do
Identificar
e
diferenciar
empreendedorismo
de
empreendedorismo.
Planejamento.
intraempreendedorismo.
Empreendedorismo e
11
intraempreendedorismo.
Conhecer o SEBRAE e sua forma de atuação.
Aperfeiçoamento de competências e habilidades do
empreendedorismo (SEBRAE)
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HABILIDADES DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMFICG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias
digitais.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Identificar demandas da comunidade que possam gerar
Pesquisa de Mercado: produto ou serviço. Análise de
novos negócios.
demanda: oferta e procura. Público-alvo.
Plano de negócios.
Reconhecer o público-alvo de um negócio.
Recursos necessários para o
empreendimento (humanos, materiais e de capital).
Conhecer os passos para elaborar um plano de negócios.
Projeções de vendas e lucros.
Abertura de um
Identificar os tipos de recursos necessários para a
negócio: Estrutura e
Estimativas.
20
implantação de um empreendimento.
Funcionamento
Tributação
Provisão.
Demonstrar a viabilidade de um plano de negócios.
A importância do seguro.
Ética e responsabilidade
Conhecer os tributos que todo empreendedor deve pagar e
Financiamento.
como utilizar as opções de investimentos, financiamentos,
Crédito.
seguros e créditos para empreendedores.
Consórcio.
Endividamento Empresarial
Analisar taxas de juros para tomada de decisão em
Taxas de Juros e equilíbrio financeiro empresarial
situações cotidianas do empreendimento.
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HABILIDADES DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMFICG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias
digitais.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Ganhos (receitas) – empregado ou empreendedor.
Diferenciar receita e despesa e elaborar uma planilha de
gestão dos recursos com ou sem o uso tecnologias.
Gastos (despesas).
Relação receitas x despesas – o uso de planilhas.
Planejar o uso do saldo positivo do seu orçamento,
Orçamento superavitário.
Gestão Financeira (vida
considerando as diversas possibilidades de investimento e
profissional x vida
A importância de poupar.
aplicações.
financeira)
Tipos de investimentos.
A importância do tempo nos
15
Conhecer e avaliar os diferentes meios de realizar grandes
Receitas x despesas
investimentos
sonhos (aquisição de bens, investimento em formação
Ativos e Passivos.
profissional, viagens etc.).
Saldo positivo
Comprando um bem: carro e casa.
Financiamento: quando fazer.
Aperfeiçoamento profissional.
O sonho da universidade.
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HABILIDADES DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive
relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Relatar como a Educação Financeira impacta a vida das
Retomada da importância da educação financeira
pessoas individualmente e coletivamente.
(nivelamento).
A Educação Financeira.
02
HABILIDADE DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMFICG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias
digitais.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Compreender e diferenciar os princípios de análise técnica
e análise fundamentalista.
Comparar a rentabilidade de investimentos por meio da
análise técnica.
Calcular a taxa mínima de atratividade de um negócio.
Analisar a taxa interna de retorno (TIR), utilizando a taxa
de desconto e o valor presente líquido (VPL).

Engenharia econômica.

Sugestão
de carga
horária

Conteúdos
Microeconomia e decisões pragmáticas - Princípios de
análise fundamentalista Projetos de investimento análise de prós e contras.
Liquidez, risco e rentabilidade.
Horizonte de investimento.
Diversificação.
Tributos.
Impactos da variação dos juros, inflação e câmbio.
Cálculo da taxa mínima de atratividade - Custo de
capital e custo de oportunidade. Valor presente do
dinheiro ou valor presente líquido (VPL): cálculo.
Valor presente e valor futuro.

26

(continua)
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(continuação)

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Identificar, diferenciar e analisar os diferentes tipos de
gráficos relacionados ao mercado financeiro.

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

Taxa de desconto.
Anuidades e perpetuidades.

Compreender a gestão econômica e seus eixos.

Comparação de diferentes valores no tempo.
Engenharia econômica.

Gestão econômica: Gestão de custos, Gestão de
investimentos, Gestão de riscos
Fluxo de caixa: entrada, saída e
projetados.
Taxa interna de Retorno (TIR) - Cálculo TIR e
diferentes investimentos: utilização da TIR para a
escolha de projetos.

HABILIDADE DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMFICG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias
digitais.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Compreender para que serve e como funcionam as
Retomada do empreendedorismo com foco no
cooperativismo.
08
cooperativas de crédito.
O Cooperativismo
Cultura e trabalho cooperativo: uma possibilidade para
empreender.
Empreendimento
Cooperativa de crédito: definição.
Cooperativa crédito x instituições bancárias.
Cooperativa de crédito
A credibilidade das cooperativas de crédito.
Cooperativas: Estrutura e
organização
Possibilidade para investimento e crescimento em
comunidade.
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HABILIDADE DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMFICG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias
digitais.
HABILIDADE DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos para
lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Compreender os conceitos básicos do mercado financeiro
Ativos e Passivos.
para diferenciar investimentos de renda fixa e renda
Possibilidades de rendimentos.
variável.
Mercado Financeiro.
Tipos de investimentos.
Compreender os diferentes tipos de aplicações financeiras
Poupança.
por meio de sites e aplicativos de corretoras de
Características de um Fundo de Investimento.
investimentos.
Riscos.
20
Simulador de investimentos.
Reconhecer e analisar os riscos envolvidos em diferentes
CDB – Certificado de Depósito
tipos de investimentos e gerenciá-los conforme o perfil do
Bancário.
investidor.
Simulador de rendimentos do CDB. Características do
Tesouro Direto. Simulador de Tesouro Direto.
Mercado Financeiro e
O Mercado de Ações.
investimentos
O que é uma Ação
Onde e como investir no mercado de ações.
Ações de investimento como renda variável - a oscilação
do Mercado de ações.
Ações ordinárias vs preferenciais
Dividendos
Bolsas e Índices
Os tributos no Mercado de Ações. Simuladores de
Investimento.
Carteira de Investimento
Criptomoedas
Investimento em Imóveis
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HABILIDADE DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMFICG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias
digitais.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Compreender como a inflação é calculada e como o
Moeda.
consumidor é afetado por essa taxa.
Inflação: como ela afeta a vida pessoal. Como atenuar os
16
efeitos da inflação. Balança Comercial.
Compreender o que pode gerar uma crise econômica e
Mercado Financeiro Nacional - principais características.
seus impactos na vida do consumidor.
PIB e IDH.
Economia Nacional e
Conhecer o Mercado Financeiro Nacional e como ele
Exportação.
Internacional
funciona.
O reflexo da economia na vida cotidiana. Crise Financeira:
impacto na vida do cidadão.
Compreender a balança comercial: importação e
Valorização dos produtos nacionais. Importação e impacto
exportação.
na economia. Relações internacionais - Impacto no Brasil.
HABILIDADE DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMFICG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias
digitais.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Conhecer a destinação dos tributos e o impacto da
Destinação dos tributos
sonegação fiscal para a sociedade.
A nota fiscal x serviços públicos.
Bens e serviços públicos: para
08
Conhecer o que são contas públicas e como acompanhar a
quem?
sua fiscalização.
Contas públicas.
Economia Pública
Acompanhamento das contas
públicas.
Corrupção e o impacto social
Canais de denúncia.
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Os momentos de aprendizagem na unidade curricular Educação Financeira serão oportunidades para que os estudantes exponham
suas dúvidas, dificuldades e anseios em relação às finanças, ao futuro e para que encontrem no professor uma escuta ativa.
Não poderá ser “mais do mesmo” e sim momentos em que construam conhecimentos sólidos, de forma prática e pertinentes à faixa
etária, os quais serão revisitados com o passar dos anos, na “lida com” o dinheiro, investimentos, com o seu lado empreendedor, ou
apenas no intuito de administrar bem seu patrimônio.
A Educação Financeira no ambiente escolar, proporciona uma reflexão sobre hábitos e costumes financeiros culturalmente
instituídos. Ao levar em consideração o contexto social e familiar do estudante, este é estimulado a envolver-se em práticas, análises e
reflexões que contribuem para o engajamento no enfrentamento de situações complexas da vida cotidiana que afetam sua realidade.
Nessa perspectiva, os problemas estudados em sala de aula devem ser relevantes e estar de acordo com seus interesses.
As metodologias ativas são ótimas alternativas para a condução das aulas, pois “convidam o estudante a abandonar sua posição
receptiva e participar do processo de aprendizagem, por novas e diferentes perspectivas, como decisor, criador, jogador, professor, ator,
pesquisador e assim por diante” (Mattar, 2017, p.22). Trata-se de uma postura protagonista e autônoma por parte dos estudantes e de
aulas mais diversificadas em termos de metodologias, técnicas e tecnologias por parte dos docentes, que poderão lançar mão de trabalho
com projetos, sala de aula invertida, pesquisa, problematizações, desafios e resolução de problemas, discussão de cases, aprendizagem
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em pares, gamificação, dentre outras possibilidades tecnológicas, tudo isso favorecendo o desenvolvimento de competências e
habilidades de real importância e significado para o estudante do século XXI, bem como mais diálogo e reflexão.
A utilização de computadores/notebook para pôr em prática os conhecimentos adquiridos deve acontecer sempre que possível,
para que o estudante desenvolva as habilidades de maneira ativa. É recomendável que as situações problema propostas pelos professores
estejam de acordo com o contexto, faixa etária e acesso aos recursos tecnológicos.

A avaliação consiste em uma ação ampla e complexa que envolve todos os atores que fazem parte do processo de ensino
aprendizagem das instituições de ensino. Esse processo exige intensa reflexão e planejamento para a consecução de objetivos. A
avaliação do desenvolvimento do estudante e a verificação de seu rendimento escolar dá-se em caráter formativo e deve considerar o
desenvolvimento curricular progressivo, de modo a consolidar a articulação entre as etapas de ensino, desde a Educação Infantil até o
final do Ensino Médio, bem como essa avaliação intenciona a compreensão do saber enquanto valor sócio histórico, desenvolvido ao
longo do tempo, com conhecimentos e metodologias que propiciem uma postura crítica frente às mudanças desafiadoras da
contemporaneidade, que visa a incentivar o protagonismo e autonomia do estudante. Nesse sentido, o desempenho escolar é entendido
como a verificação da capacidade para mobilizar conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, de forma que estes possam ser
articulados e integrados.
Observa-se que conteúdos, metodologias e avaliação se utilizam dos mesmos elementos didáticos (recursos, técnicas,
instrumentos, entre outros) voltados para o desenvolvimento das competências e habilidades. Isso implica na coerência entre o que e
como se ensina e aprende e a concepção de avaliação adotada, bem como na ideia de continuidade do processo avaliativo. Assim, as
metodologias e as formas de avaliação processual e formativa serão organizadas nas instituições de ensino, por meio de atividades
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teóricas e práticas, provas orais e escritas, apresentações, projetos digitais e atividades on-line, depoimentos, trabalhos em pares ou
grupos maiores, teatralizações, simulações do cotidiano, diálogos com o docente, recursos tecnológicos, games, plataformas adaptativas
entre outras, de tal forma que, ao final do Ensino Médio, o estudante demonstre ter adquirido as competências previstas para esta etapa
de ensino. Os instrumentos de avaliação precisam ser uma extensão daquilo que foi desenvolvido nos encontros e seus dados devem
servir para a tomada de decisão dos próximos passos, ou já, para desenhar o percurso a ser seguido.
Por meio dos instrumentos escolhidos, os estudantes poderão entrar em contato com múltiplas experiências de aprendizagem,
aquelas que realmente precisam porque têm dificuldades, mas também aquelas que poderão oferecer um “ir além” e que falarão
diretamente às suas habilidades.

Os recursos didáticos devem favorecer os processos de troca de saberes, de experiências, sentimentos e vivências, fomentando,
assim, a construção colaborativa de conhecimento e a resolução coletiva de problemas. Precisam ser coerentes com os encaminhamentos
metodológicos, cujo propósito é ter o estudante como protagonista do processo de aprendizagem. Assim, para realização dessas
atividades sugere-se:


Laboratório de Informática, ambientes virtuais de aprendizagem e aplicativos digitais



Recursos audiovisuais (vídeos, áudios, músicas, etc);



Cartolinas, papel sulfite e canetinhas;



Flip chart;



Computadores, tablets e celulares, sempre que possível.
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EMENTA - PENSAMENTO COMPUTACIONAL

Título do Componente Curricular

Pensamento Computacional

Etapa de ensino

Ensino Médio - 1ª série

Carga horária

02 aulas semanais

Com a Lei Federal n.º 13.415/2017 são estabelecidas as premissas para uma nova forma de oferta do Ensino Médio. Em 2018, é
homologada a Base Nacional Comum Curricular para essa etapa de ensino, que estabelece as competências que o estudante precisa
desenvolver, visando sua formação integral. É importante destacarmos que tais competências já são premissa da elaboração curricular no
Ensino Fundamental, e que no Ensino Médio são mobilizadas por meio das quatro áreas do conhecimento:
Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, e Ciências Humanas
e Sociais Aplicadas.
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É fundamental apontarmos que a competência deve ser compreendida como “mobilização de conhecimentos (conceitos e
procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da
vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho” (BRASIL, 2018, p. 13). Nesse contexto, podemos afirmar que essa
estrutura pedagógica visa a
formação e o desenvolvimento humano global, o que implica compreender a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento,
rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva. Significa, ainda, assumir
uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto – considerando-os como sujeitos de aprendizagem – e
promover uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e diversidades
(BRASIL, 2018, p. 14).

Esse olhar integral para a formação do sujeito envolve, de forma direta as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação
(TDIC), quando na BNCC é descrita uma competência diretamente voltada para o uso desses recursos. Como afirma o Referencial
Curricular para o Ensino Médio do Paraná, a Competência de Cultural Digital:
busca compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas
diversas práticas sociais (incluindo as escolares): Para se comunicar, acessar e disseminar informações; produzir conhecimentos, resolver
problemas, exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva (PARANÁ, 2021, p. 59).

Nesse contexto, percebemos que não se trata apenas do conhecimento dos TDIC, mas sim a forma como esses são utilizados no
cotidiano, trabalhados sob a perspectiva dos quatro pilares da educação: saber ser, saber conhecer, saber fazer, saber conviver.
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• Apoiar os jovens no processo de aprendizagem do uso das TDIC e sua aplicabilidade na resolução de problemas do
cotidiano;
• Auxiliar os estudantes no processo de reflexão crítica e uso ético das TDIC;
• Desenvolver habilidades e competências para a criação de tecnologias digitais como sites, jogos e aplicativos, por meio de
linguagens de programação e marcações.

A partir da BNCC, a formação integral do sujeito perpassa a concepção do desenvolvimento de competências que abrangem dez
aspectos da vida, dentre esses aspectos está a cultura digital. Esta relaciona-se à compreensão, à utilização e à criação de TDIC a partir
de uma perspectiva progressiva da aprendizagem. Sob essa ótica, destaca-se que o conjunto de habilidades que norteiam esse processo
não são desenvolvidas de modo pontual, mas ao longo de todo o Ensino Médio. Isso resulta em entender que uma competência não é
desenvolvida apenas com atividades pontuais, mas sim, com um conjunto sistemático de estratégias pedagógicas que visam um
determinado fim.
Compreendendo esses elementos, destacamos que o Referencial Curricular para o Ensino Médio do Paraná, demonstra essa
transversalidade ao inserir as TDIC na prática de todas as áreas da Formação Geral Básica, como também na elaboração dos Itinerários
Formativos. Entretanto, considera-se de fundamental importância a oferta, na 1ª série do Ensino Médio, de uma unidade curricular que
verse sobre as TDIC, visando auxiliar o estudante no uso dessas ao longo das etapas de ensino.
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HABILIDADE DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos para
lidar com as incertezas e colocá-las em prática.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Conteúdos

Carga
Horária

Linguagem de programação visual: Scratch.
Compreender o que são algoritmos e usar o raciocínio
lógico para criar e depurar programas simples.

Introdução à lógica de programação.
Breve história da criação de jogos: Clássico Pong.

Compreender as etapas do pensamento computacional,
levando em consideração a ordem correta dos passos
para desenvolver uma aplicação.

Figuras digitais.
Funcionalidades de um jogo e possibilidades de melhoria.

Compreender os conteúdos relacionados a variáveis e
funções.
Criar um jogo completo com animações, controles, sons e
placar.

05

Plano cartesiano.
Lógica de programação
Scratch e JavaScript.

Ambiente de programação: P5.js.
Linguagem de programação Textual: Javascript.
Funções.
Variáveis.
Anotações no código.
Condicionais.
Controles.
Bibliotecas do Github.
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HABILIDADE DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos para
lidar com as incertezas e colocá-las em prática.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Conteúdos

Carga
Horária

O que é o Github.
Conhecer e manusear o Github nas suas diversas
aplicações como armazenamento de projetos, licenças de
uso e portfólio profissional.

02

Como criar uma conta no Github.
Portfólio e organização de
projetos.
Github.

Como criar um repositório e tags no Github.
Como criar um perfil profissional do Github.
Respeito à autoria no compartilhamento de projetos.
Privacidade e dados pessoais.
Linguagem no compartilhamento de projetos e
informações.

HABILIDADES DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e recursos,
para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.

Objetivos de aprendizagem

Conhecer e elaborar metas pessoais e profissionais bem
como o planejamento estratégico para realizá-las.

Objetos do
Conhecimento

Conteúdos

Planejamento pessoal.

Objetivos e metas pessoais e profissionais.

Carga
Horária
01
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HABILIDADE DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e coragem,
assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.

Objetivos de aprendizagem

Objetos Do
Conhecimento

Conteúdos

Carga
Horária

Produção de páginas na internet (I).
Ambiente de programação: Sublime Text.
Conhecer a estrutura básica de HTML.
Compreender o processo de planejamento de produção de
uma página na internet.

Estrutura básica e separação de conteúdos no HTML:
<html>, <body>, <meta>, <title>, <head>,
<DOCTYPE>, <lang> e <charset>.

Conhecer as linguagens de front-end (HTML e CSS), suas
funções numa página na internet e a relação entre as duas
linguagens.

Introdução à linguagem CSS.

Desenvolver uma página na
linguagens HTML e CSS.

internet aplicando as

Compreender diferenças entre números hexadecimais e
decimais.

07

Introdução à linguagem HTML à suas tags de título
(<h1>) e tags de texto (<p>, <strong>, <em>).

Linguagem de programação
HTML e CSS.

Alterações no estilo do texto: text align, font-size,
background, color.
HTML: <style>.
Edição de texto com HTML.
Estilo em cascata no CSS.
Cores hexadecimal e RGB.
CSS in line e CSS externo.
Imagens em uma página web.
Propriedades height, width, padding e margin.
Times de Front-End.
Listas não-ordenadas e listas ordenadas: <li>.
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HABILIDADE DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e coragem,
assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Conteúdos

Carga
Horária

Produção de páginas na internet (I).
Compreender a estrutura da página HTML.

Ambiente de programação: Sublime Text.

Conhecer reset.css e o posicionamento pelo CSS.

Estrutura básica e separação de conteúdos no HTML:
<html>, <body>, <meta>, <title>, <head>,
<DOCTYPE>, <lang> e <charset>.

Diferenciar inline, block e inline block.
Compreender e aplicar bordas e pseudo-classes CSS em
páginas na internet.

Introdução à linguagem CSS.
Alterações no estilo do texto: text align, font-size,
background, color.

Entender as diferenças entre as estilizações position: static,
relative e absolute.

HTML: <style>.
Edição de texto com HTML.

Entender a importância de programar um cabeçalho.
Conhecer a tabela Unicode. Criar um rodapé na página na
internet.

07

Introdução à linguagem HTML à suas tags de título
(<h1>) e tags de texto (<p>, <strong>, <em>).

Linguagem de programação
HTML e CSS.

Estilo em cascata no CSS.
Cores hexadecimal e RGB.
CSS in line e CSS externo.
Imagens em uma página web.
Propriedades height, width, padding e margin.
Times de Front-End.
Listas não-ordenadas e listas ordenadas: <li>.
Classes no CSS.
Divisões de conteúdos: <div>. Comportamentos inline e
block.
Cabeçalho da página web: <header>.
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HABILIDADES DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive
relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Conteúdos

Carga
Horária

Mercado de trabalho e profissões da Computação.
Conhecer aptidões individuais e inclinações profissionais e
aplicá-las no desenvolvimento do seu projeto de vida.

Orientação profissional.

03

Hábitos e hábitos-chave pessoais e profissionais.

Conhecer o cotidiano de trabalho na Área da Computação:
as principais possibilidades de atuação e a
empregabilidade.
HABILIDADE DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e coragem,
assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Conhecer e compreender os requisitos básicos e construir
formulários com HTML e CSS.
Criar formulários complexos
formulários, campos e tabelas.

e

utilizar

estilos

para

Entender a hierarquia no CSS.
Aplicar comandos em CSS para gerar transições e
transformações na página.

Linguagem de programação
HTML e CSS.

Conteúdos

Carga
Horária

Introdução à criação de formulários em uma página na
internet.
Tags <form>, <input>, <label>.
Atributo da tag <input>: type, id.
Atributo da tag <label>: for.
Tipos de input: text, submit.
Estilização de formulários de uma página web.
Tipos de campos: textarea, radio, checkbox.
Campo do tipo <select> e suas opções <option>.
Hierarquia no CSS.
Tipos de inputs: email, tel, number, password, date,
datetime, month, search.
Campos obrigatórios: atributo required.
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(continua)
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(continuação)
Sugestão de preenchimento para os campos com o atributo
placeholder.
Seleção de uma opção por padrão com o atributo checked.
Elementos fieldset e legend.
Atributo alt.
Estilização de botão para envio do formulário.
Propriedade transition e transform do CSS.
Modificação do estilo com o ponteiro do mouse por meio
da propriedade do CSS cursor.
Tabelas no HTML: <table>, <tr>, <toda>, <thead>, <tbody>,
<th>, <tfoot>.
Estilização de tabelas.
HABILIDADES DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Conhecer e aplicar técnicas de organização pessoal.
Compreender a carreira, a
um programador.

rotina e os hábitos de

Planejamento pessoal.

Conteúdos

Carga
Horária

Rotinas de trabalho na programação.

03

Procrastinação.
Autoconhecimento.
Como combater a procrastinação.
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HABILIDADES DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e coragem,
assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Importar conteúdo externo na página HTML, como fontes,
vídeos e mapas.
Conhecer pseudo-classes e pseudo-elementos.
Utilizar seletores de CSS avançados.
Compreender e aplicar viewport e design responsivo para
computador, smartphone e tablet.

Linguagem de programação
HTML e CSS.

Conteúdos

Carga
Horária

Medidas proporcionais com CSS.
Boas práticas de CSS.
Flutuação dos elementos com a propriedade float do CSS.
Propriedade clean do CSS.
Fontes externas em uma página web.
Incorporar um mapa e vídeos em uma página web.
Novas classes e divisões para melhoria de semântica da
página web.
Pseudo-classes do CSS.
Background gradiente em uma página web.
Pseudo-elemento do CSS.
Seletores avançados do CSS: >, +, ~, not.
Background gradiente em uma página web.

08

Pseudo-elemento do CSS.
Seletores avançados do CSS: >, +, ~, not.
Contas com a propriedade calc() do CSS.
Opacidade dos elementos com a propriedade opacity.
Sombreamento dos elementos com a propriedade boxshadow.
Sombreamento do texto com a propriedade textshadow.
Design responsivo para atender necessidades do
usuário.
Meta tag viewpoint.
Media Queries.
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HABILIDADES DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e recursos,
para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.

Objetivos de aprendizagem
Compreender como se preparar para um processo seletivo
profissional.

Objetos do
Conhecimento
Mercado de trabalho na área
da computação

Conteúdos

Carga
Horária

Organização de portfólio pessoal na Computação.
Entrevistas de Emprego.
Vagas e processos seletivos na Computação.
Autodisciplina.
Autoconfiança.
Organização.
Produtividade.

03
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HABILIDADES DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive
relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Compreender como funciona a linguagem Javascript para
desenvolver páginas na internet.
Manipular os elementos na construção de uma página na
internet.
Compreender como utilizar e validar formulários.
Buscar dados em outros servidores com AJAX.

Lógica de programação
linguagem JavaScript.

Conteúdos
Introdução à Javascript.
Ambiente de programação Atom.
Funções iniciais do Javascript: alert(), console.log().
Query Selector.
Variáveis.
Boas práticas de programação.
Como facilitar a leitura de código por outros.
Operadores Lógicos.
Algoritmos simples.
Laço de repetição.
Condicionais.
Array.
Estilos no Javascript.
Formulários com Javascript. Eventos no Javascript.
Elementos HTML com Javascript. Funções.
Objetos.
Decomposição de problemas e reuso de código.
Validando os dados de um formulário.
Mensagens de erro.
Remover elementos do HTML com Javascript.
Delegação e animação com Javascript.
Filtros de tabelas com Javascript.
Introdução ao AJAX.
Formato de dados JSON.
Requisições.

Carga
Horária

18

143

O Pensamento Computacional pode ser entendido como o processo de resolver problemas por meio de processos de decomposição,
reconhecimento de padrões, abstrações e desenvolvimento de algoritmos. Apoiando-se nos conceitos fundamentais da Computação e na
utilização de sintaxes lógicas usadas nas linguagens de programação “desenvolvendo a capacidade de pensar de forma criativa, com
pensamento estruturado e capaz de trabalhar em colaboração” (BRACKMANN, 2017). Trata-se do termo que vem sendo cada vez mais
usado para expressar o conjunto de habilidades desenvolvidas por meio da criação de programas computacionais ou não, a fim de
“organizar o pensamento para identificar formas mais eficientes de resolver problemas” (MARQUES, 2019, p.25) da vida cotidiana.
Com a finalidade de desenvolver o Pensamento Computacional, o professor terá o papel de facilitar o processo de aprendizagem do
estudante, orientando e estimulando a troca de experiências entre eles por meio de grupos e criações colaborativas. Para uma formação
integral, é importante que as atividades e práticas levem os estudantes a desenvolverem sua autonomia e protagonismo por meio da
interação com o mundo contemporâneo por meio do desenvolvimento de sites e algoritmos de acordo com seus interesses e realidade.
Assim, a metodologia ativa de aprendizagem baseada em projetos deve ser um dos principais encaminhamentos metodológicos para
desenvolver o pensamento crítico e computacional dos estudantes. Os projetos podem ser oriundos dos materiais didáticos ou sugeridos
pelos professores. Para isso, a utilização de computadores/notebook para pôr em prática os conhecimentos adquiridos deve acontecer
sempre que possível, para que o estudante desenvolva as habilidades de maneira ativa.
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É recomendável também que os desafios e projetos propostos pelos professores estejam de acordo com o contexto, faixa etária e
acesso aos recursos tecnológicos.
Outro encaminhamento metodológico essencial para o desenvolvimento da criticidade dos estudantes é incentivar que eles analisem
frequentemente seus próprios algoritmos e códigos, de colegas e de outros programadores, pois assim poderão reconhecer melhorias a
partir de novos conhecimentos e maneiras diferentes de resolver problemas similares. Também é importante buscar metodologias que
encoraje os estudantes a discutirem sobre suas práticas no mundo digital, suas possibilidades, hábitos profissionais e pessoais dentro da
tecnologia. Isso pode ser realizado por meio de rodas de conversas, perguntas motivadoras, leituras, estudos e simulações dirigidas por
meio de tutoriais, roteiros e vídeos. Os saberes desenvolvidos por meio do Pensamento Computacional estão diretamente relacionados às
habilidades dos quatro eixos estruturantes para os Itinerários Formativos, a saber: Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação
e Intervenção Sociocultural e Empreendedorismo. Os conteúdos trabalhados envolvem duas grandes dimensões, a da Cultura Digital e do
Pensamento Computacional, que juntas permitem uma formação teórico-crítica acerca do uso das TDIC. Nesse contexto, a prática de
pesquisar sobre as tecnologias e conteúdo é não só bem-vinda, como também primordial para a consolidação do Pensamento
Computacional sendo uma prática muito comum entre programadores.
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A avaliação consiste em uma ação ampla e complexa que envolve todos os atores que fazem parte do processo de ensino
aprendizagem das instituições de ensino. Esse processo exige intensa reflexão e planejamento para a consecução de objetivos. A avaliação
do desenvolvimento do estudante e a verificação de seu rendimento escolar dá-se em caráter formativo e deve considerar o desenvolvimento
curricular progressivo, de modo a consolidar a articulação entre as etapas de ensino, desde a Educação Infantil até o final do Ensino Médio,
bem como essa avaliação intenciona a compreensão do saber enquanto valor sócio histórico, desenvolvido ao longo do tempo, com
conhecimentos e metodologias que propiciem uma postura crítica frente às mudanças desafiadoras da contemporaneidade, que visa a
incentivar o protagonismo e a autonomia do estudante. Nesse sentido, o desempenho escolar é entendido como a verificação da capacidade
para mobilizar conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, de forma que estes possam ser articulados e integrados.
Observa-se que conteúdos, metodologias e avaliação se utilizam dos mesmos elementos didáticos (recursos, técnicas, instrumentos,
entre outros) voltados para o desenvolvimento das competências e habilidades. Isso implica na coerência entre o que e como se ensina e
aprende, e a concepção de avaliação adotada, bem como na ideia de continuidade do processo avaliativo. Assim, as metodologias, as
formas de avaliação processual e formativa serão organizadas nas instituições de ensino, por meio de atividades teóricas e práticas, provas
orais e escritas, apresentações, projetos digitais e atividades on-line, entre outras, de tal forma que, ao final do Ensino Médio, o estudante
demonstre ter adquirido as competências previstas para esta etapa de ensino. Destaca se entre as opções de avaliação os resultados e
processos na elaboração de projetos e algoritmos, na qual é possível reconhecer de maneira concreta o que o aluno aprendeu a criar e
analisar em Pensamento Computacional. Para avaliação de projetos, sugere se a criação de rubricas que facilitem a objetividade da leitura
do professor ao longo do que foi produzido. As rubricas podem ser criadas antecipadamente pelo professor ou de comum acordo com os
estudantes.
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Os recursos didáticos devem favorecer os processos de troca de saberes, de experiências, sentimentos e vivências, fomentando,
assim, a construção colaborativa de conhecimento e a resolução coletiva de problemas. Precisam ser coerentes com os encaminhamentos
metodológicos, cujo propósito é ter o estudante como protagonista do processo de aprendizagem. Assim, para realização dessas atividades
sugere-se:


Laboratório de Informática, ambientes virtuais de aprendizagem e aplicativos digitais;



Recursos audiovisuais: vídeos, áudios, músicas;



Cartolinas, papel sulfite e canetinhas;



Flip chart;



Computadores, tablets e celulares, sempre que possível.

BRACKMANN, Christian Puhlmann. Desenvolvimento do Pensamento Computacional através de atividades desplugadas
na educação básica. Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Centro de Estudos Interdisciplinares em
Novas Tecnologias na Educação, Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação, Porto Alegre, 2017.
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EMENTA - PROJETO DE VIDA

Título do Componente Curricular
Etapa de ensino

Projeto de Vida
1ª série
2ª série
3ª série

Carga horária

1ª série: 02 aulas semanais
2ª série: 01 aula semanal
3ª série: 01 aula semanal

O Novo Ensino Médio (NEM) tem como um de seus objetivos promover aprendizagem significativa, na qual as diferentes
juventudes sejam reconhecidas, e exerçam o protagonismo com apoio da escola, na construção de seus projetos de vida. Neste sentido,
em sua nova arquitetura curricular, o Ensino Médio oferecerá a todos os estudantes, nas três séries o componente curricular6 Projeto de
Vida, por meio do qual terão a possibilidade de optar pelos itinerários formativos e integrados, conforme suas expectativas para o futuro.

BRASIL. Lei nº 13.415/2017. Resolução CNE/CP nº3 de 21 novembro de 2018 que atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e Portaria
nº1.432 de 28 de dezembro de 2018, que estabelece os referenciais para a elaboração dos Itinerários Formativos conforme preveem as Diretrizes Nacionais do
Ensino Médio.

6
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O artigo n.º 2 da Lei n.º 9.394/1996 (LDB) prevê a promoção e o incentivo ao desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Aliado a esse compromisso, o componente Projeto de Vida dialoga com a
habilidade de reflexão do estudante, sua atuação cidadã e seus projetos existenciais como um todo. Juntos os princípios gerais da
Educação Básica e princípios apresentados no artigo 5.º das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2018)
também assinalam a importância do Projeto de Vida como estratégia de reflexão sobre a trajetória pessoal, cidadã e profissional dos
estudantes.
Sobretudo, a característica preponderante do Projeto de Vida no Ensino Médio é a formação integral dos jovens, pois: “os currículos do
ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto
de vida e para sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais.” (BRASIL, 2018).

Conforme a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a educação integral tem como propósito a formação e o desenvolvimento
pleno dos estudantes, compreendendo “a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas
que privilegiam a dimensão intelectual ou a dimensão afetiva” (BRASIL, 2018, p. 14). Nessa concepção o jovem é protagonista de sua
formação, sendo ele responsável por fazer escolhas e tomar decisões.
É função da escola, além de promover a aprendizagem dos conhecimentos científicos e culturais historicamente
construídos/produzidos pela humanidade, despertar os sonhos, a busca de propósitos e, com isso, o sentimento de pertencimento do
jovem ao encontrar/ (re)conhecer seu lugar no mundo. Por isso, quando se fala em Projeto de Vida, faz-se necessário abordar
a importância da educação socioemocional que deve estar alinhada com as demandas globais e locais da educação, seguindo os quatro
pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser (DELORS, 2003).
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.

•

Auxiliar os jovens a refletirem sobre seus desejos e objetivos, aprendendo a se organizarem, estabelecerem metas, planejarem e
desenvolverem determinação, esforço, autoconfiança e persistência na realização de seus projetos presentes e futuros;

•

Apoiar os jovens na compreensão do mundo do trabalho, das novas tendências e profissões da sociedade contemporânea, com a
finalidade de propiciar escolhas aos estudantes, entre elas, a dos Itinerários Formativos, antes e após a conclusão do Ensino Médio;

•

Contribuir para a formação dos estudantes por meio da formulação de um projeto de vida, que contemple as dimensões pessoais,
sociais, educacionais e profissionais;

•

Incentivar a autorreflexão dos estudantes, entendidos como sujeitos que constroem suas trajetórias, considerando a diversidade de
contextos sociais, culturais, geográficos, políticos e econômicos, que influenciam as suas ações;

•

Promover o diálogo e a escuta ativa dos jovens estudantes no cotidiano das aulas e demais práticas pedagógicas;

•

Desenvolver elementos teóricos e práticos que garantam ao jovem o efetivo exercício da autonomia para as escolhas pessoais de
vida, frente a sua realidade e dinâmica do mundo contemporâneo, seu constante movimento de mudanças e os novos desafios que
são produzidos cotidianamente.
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O processo de implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e os marcos legais mais recentes 7 definiram a
reformulação na arquitetura curricular das diversas modalidades do Ensino Médio no Paraná, por meio da:
a) ampliação da jornada dos estudantes;
b) reorganização curricular, buscando a flexibilização de trajetórias como estratégia de aproximação das realidades dos estudantes;
c) articulação com percursos formativos no mundo do trabalho;
d) ampliação das oportunidades para o desenvolvimento do projeto de vida dos estudantes.

O Novo Ensino Médio evidencia a urgente necessidade de considerar em sua elaboração o que esses estudantes possuem como
demanda de vida pessoal, social, educacional e profissional, nas diferentes formas em que vivem a experiência escolar. Para isso, o
Estado do Paraná buscou identificar os principais aspectos que motivam e engajam esses jovens a continuar os estudos e/ou ingressar
no mundo do trabalho. Uma pesquisa revelou que os jovens do Ensino Médio possuem o desejo de serem reconhecidos nas suas
especificidades e singularidades, o que implica serem acolhidos na sua diversidade. Para tal, é necessário situar esse momento da vida
como um momento privilegiado de construção de identidades, de projetos de vida, de experimentação e do desenvolvimento da autonomia
(PARANÁ, 2021).

7

De acordo com a Deliberação CEE/PR N° 04/21.
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1. PROJETANDO MEUS IDEAIS
HABILIDADES DO EIXO MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo, que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a colaboração,
a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Conteúdos

Sugestão de
carga horária

Ideais, objetivos e metas.
Reconhecer as questões sociais, culturais e ambientais do
contexto em que vive e analisar como essas questões
interferem na construção da sua subjetividade e de seus
objetivos pessoais e profissionais.
Compreender a importância da empatia nas relações
sociais, considerando a opinião e sentimentos do outro,
combatendo o preconceito e valorizando a diversidade.

A importância do Projeto de
Vida para concretizar meus
ideais.

Onde eu vivo e quais as minhas relações de convívio.

02

De que maneira as relações de convívio interferem na
construção de quem eu sou e de meus
objetivos pessoais e profissionais.

Eu, o outro e nós.

A importância da empatia em minhas relações sociais.
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2. HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS
HABILIDADE DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de forma
proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

Autoconhecimento (físico, mental e emocional).
Reconhecer suas qualidades e fragilidades nos aspectos
físico, cognitivo e socioemocional e utilizar esse
(re)conhecimento para superar desafios e alcançar
objetivos pessoais e profissionais.

Autocontrole emocional: paciência.

25

Expectativas para a formação pessoal e o futuro
profissional.
Autoconfiança.
Autoeficácia.
A resiliência nas relações
sociais

Metacognição.
Autoavaliação e feedback.
Gestão do processo de
desenvolvimento pessoal e
profissional.
Expectativas e frustrações: superar desafios.
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3. HABILIDADES PARA A VIDA PESSOAL E PROFISSIONAL
HABILIDADE DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e recursos,
para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
HABILIDADE DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos para
lidar com as incertezas e colocá-las em prática.

Objetivos de aprendizagem

Compreender os conceitos de ética e cidadania e elaborar
projetos pessoais produtivos com base nestes princípios,
utilizando estratégias de planejamento, organização e
empreendedorismo.
Avaliar situações que demandem um trabalho de liderança
colaborativo, para traçar propostas originais que levem em
conta os riscos e as incertezas das escolhas individuais e
coletivas na prática.

Objetos do
Conhecimento
Valores profissionais (ética,
compromisso,
responsabilidade,
adaptabilidade).

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

Liderança e cidadania.
A arte para desenvolver a criatividade.

25

A arte de negociar.

Oratória.

Mapear aptidões: pontos fortes e pontos de atenção.

Trabalho colaborativo.

Intercâmbio cultural e profissional com as Universidades.

Liderando minha trajetória
rumo ao sucesso profissional.
Introdução ao
empreendedorismo.
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4. PROFISSÕES – EIXO TECNOLÓGICO
HABILIDADE DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive
relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e recursos,
para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Sugestão
de carga
horária

Engenharia de software.

Conhecer as diversas carreiras ligadas à formação
tecnológica, refletindo sobre seu desenvolvimento,
aspirações e objetivos presentes e futuros.
Identificar a média salarial, rotina do trabalho, vantagens e
desvantagens das profissões e formação na área do eixo
tecnológico.

Conteúdos

Ciência da computação.

05

Marketing digital.
As profissões e a formação
tecnológica (média salarial,
rotina do trabalho, vantagens
e desvantagens da área).

Professor(a) do eixo. (Área tecnológica)

Relacionar as possibilidades profissionais à sua realidade,
interesse e adesão, contribuindo para a construção do seu
projeto de vida.
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5. PROFISSÕES – EIXO EXATAS
HABILIDADE DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive
relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Ponderar continuamente sobre seus objetivos e aspirações
e refletir sobre como suas escolhas e decisões impactam
seu próprio desenvolvimento e seus propósitos.

As profissões e a formação na
Área das Ciências Exatas
(média salarial, rotina do
trabalho, vantagens e
desvantagens da Área).

Conhecer as diversas carreiras ligadas à formação na área
das ciências exatas, refletindo sobre seu desenvolvimento,
aspirações e objetivos presentes e futuros.

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

Engenharias.
05

Arquitetura.
Economia.
Professor(a) do eixo (Área de exatas)

Identificar a média salarial, rotina do trabalho, vantagens e
desvantagens das profissões e formação na área das
ciências exatas.
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6. EIXO LINGUAGENS, CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS
HABILIDADE DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive
relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Identificar a média salarial, rotina do trabalho, vantagens e
desvantagens das profissões e formação na Área de
Linguagens, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

Sugestão
de carga
horária

Direito.

Identificar aspirações e oportunidades que orientem suas
escolhas e ações nas dimensões pessoal, profissional e
cidadã.
Conhecer as diversas carreiras ligadas à formação na Área
de Linguagens e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas,
refletindo sobre seu desenvolvimento, aspirações e
objetivos presentes e futuros.

Conteúdos

05

Administração de empresas.
Comércio exterior.
As profissões e a formação na
Área de Linguagens, Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas
(média salarial, a rotina do
trabalho, as vantagens e
desvantagens da área).

Jornalismo.
Publicidade e propaganda.
Relações públicas.
Professor (a) do eixo. (Área de Linguagens e Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas).
Psicologia.
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7. PROFISSÕES - EIXO CIÊNCIAS DA NATUREZA
HABILIDADE DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive
relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Esboçar planos que contemplem os objetivos pessoais e/ou
profissionais, considerando valores éticos e cidadãos.

Sugestão
de carga
horária

Medicina.

Conhecer as diversas carreiras ligadas à formação na Área
de Ciências da Natureza, refletindo sobre seu
desenvolvimento, aspirações e objetivos presentes e
futuros.
Identificar a média salarial, rotina do trabalho, vantagens e
desvantagens das profissões e formação na Área de
Ciências da Natureza.

Conteúdos

05

Enfermagem.
Biomedicina.
As profissões e a formação na
Área de Ciências da Natureza
(média salarial, a rotina do
trabalho, as vantagens e
desvantagens da área).

Odontologia.
Estética.
Professor (a) do eixo. (Área de Ciências da Natureza).
Fisioterapia.
Nutrição.
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8. PROJETANDO O FUTURO PROFISSIONAL - ESCOLHA DO ITINERÁRIO FORMATIVO DE APROFUNDAMENTO
HABILIDADE DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive
relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Conteúdos

Analisar as possibilidades da carreira profissional e
relacioná-las ao itinerário formativo com base nas metas e
propósitos pessoais.

Avaliação de possibilidades.

Carreiras e profissionais híbridos. Planejamento
estratégico.

Carreira e o mundo do
trabalho.

Metas e propósitos pessoais: definições e planejamento.

Registrar síntese do percurso de formação realizado, com
base em diário de bordo e/ou portfólio, para justificar a
escolha de um itinerário formativo.

Relação entre a escolha
profissional e o Itinerário
Formativo.

Sugestão
de carga
horária

05

Planejamento para a construção da trajetória profissional e
escolha de Itinerário Formativo.

TOTAL: 80 aulas
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1. JUVENTUDE NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA: INCERTEZAS E DECISÕES
HABILIDADE DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e argumentos,
por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça social, pluralidade,
solidariedade e sustentabilidade.
HABILIDADES DO EIXO MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e recursos,
para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive
relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Compreender as dinâmicas de atuação social, refletindo
sobre os impactos das ações individuais e coletivas na
sociedade.

Sociedade global e local:
conceito e contextos.

Identificar aspirações para sua vida pessoal, cidadã e
profissional, a curto e médio prazo e definir estratégias
éticas de ação que mobilizem tais aspirações.

Instituições e sistemas
(sociais, políticos, econômicos
e culturais). estrutura e
organização.

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

Dinâmica da atuação social, ações participativas e
colaborativas.

06

Ações individuais e/ou coletivas: estratégias para mediar e
intervir sobre o cotidiano a partir dos saberes escolares.

O sujeito em seu contexto:
planejamento, estratégias e
possibilidades de ações.
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2. O QUE COMPÕE O PROJETO DE VIDA
HABILIDADES DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e recursos,
para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Estabelecer metas para atingir aspirações referentes à vida
pessoal, social e profissional.

Concepções e práticas de
projeto de vida.

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

Possibilidades de atuação no mercado de trabalho.
Metas pessoais e profissionais.

04

Estratégias pessoais e coletivas.

Desenvolver estratégias de planejamento, organização ou
empreendedorismo, pessoais e coletivas.

3. JUVENTUDE E TECNOLOGIA
HABILIDADES DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e coragem,
assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Compreender as relações entre as inovações tecnológicas
e o mundo do trabalho.

O mundo em transformação.
Empreendedorismo digital.

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

A revolução digital e o trabalho.
Significado e possibilidades para o mundo do trabalho.

04

Desenvolver propostas de empreendedorismo utilizando
diferentes linguagens e tecnologias digitais.
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4. O FUTURO DO TRABALHO, MUDANÇAS SOCIAIS E MUDANÇAS NO MUNDO DO TRABALHO
HABILIDADES DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias
digitais.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.

Objetivos de aprendizagem
Identificar as principais mudanças ocorridas no mundo do trabalho
na última década e seus reflexos nas sociedades.
Conhecer as ações de comunicação que as empresas utilizam por
meio da internet como forma de divulgar e comercializar seus
produtos e serviços.

Objetos do
Conhecimento
Trabalho flexível.
Noções sobre
marketing digital.

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

Prestação de serviços.
O Teletrabalho /Home office.

04

5. LIDERANÇA, MEDIAÇÕES DE CONFLITOS E TRABALHO COLABORATIVO
HABILIDADES DO EIXO MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
HABILIDADES DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e recursos,
para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.

Objetivos de aprendizagem
Conhecer os tipos de liderança e reconhecer características de
grandes líderes, levando em consideração valores éticos e
cidadãos.
Desenvolver a empatia, refletindo sobre sua importância nas
relações de liderança.
Reconhecer a diferença entre trabalho cooperativo e colaborativo
para propor estratégias de ação voltadas à colaboração.

Objetos do
Conhecimento
As habilidades
necessárias para
tornar-se um líder.
Mediação de conflitos
na esfera pessoal e
profissional.

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

Tipos de liderança.
A trajetória de grandes líderes.

10

Trabalho colaborativo.
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6. A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO AFETIVA E RESILIÊNCIA
HABILIDADE DO EIXO MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
HABILIDADE DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e recursos,
para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Conteúdos

Conhecer e utilizar diferentes linguagens para argumentar
de forma ética com base em conhecimentos e fontes
confiáveis, respeitando pontos de vista divergentes.

Os tipos de comunicação.

A importância do feedback para o crescimento pessoal e
profissional.

Capacidade de adaptação
para absorver as mudanças.

Desenvolver a resiliência e persistência frente às
adversidades e imprevistos que podem ocorrer ao longo da
vida.

Começar de novo: desafios,
determinação e
autoconfiança.

Reconhecer a importância do feedback como ferramenta de
aprendizado e crescimento pessoal e profissional.

Tolerância, persistência e
assertividade.

Sugestão
de carga
horária

04
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7. PROFISSÕES DO SÉCULO XXI
HABILIDADE DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos. HABILIDADE
DO EIXO MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local,regional, nacional
e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Propor soluções de problemas socioculturais e/ou
ambientais referentes ao âmbito escolar, utilizando ZXX N´
JÁ
conhecimentos resultantes de
investigações científicas.

Profissões de destaque na
contemporaneidade:
oportunidades e desafios.

Elaborar estratégias coletivas a partir de um objetivo
comum, desenvolvendo a confiança mútua e a boa
comunicação entre a equipe.

Conhecimento técnico
científico para a concretização
de projetos pessoais ou
profissionais.

Desenvolver o exercício do diálogo entre os colegas,
adotando uma postura ativa no planejamento e tomada de
decisões pessoais e cooperativas.

Redes de cooperação e o
mundo do trabalho.

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

Trabalho em equipe.
As cooperativas e a prática profissional.

08

TOTAL: 40 AULAS
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1. ETAPAS DO PROJETO DE VIDA
HABILIDADE DO EIXO MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional, nacional
e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e recursos,
para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive
relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Compreender que o plano de ação pode se modificar à
medida que ocorre o aprimoramento das dimensões
pessoal, social e profissional.

O projeto de vida como um
plano pessoal e coletivo.

Elaborar um plano de ação que contemple a reflexão sobre
a história de vida pessoal, repensando o presente e
projetando o futuro.

Planejamento estratégico
profissional para consolidar o
Projeto de Vida.

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

Plano de ação para gestão da carreira.
06

Definir ações concretas com foco e efetividade incluindo os
estudos de viabilidade para colocar em prática o projeto de
vida.
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2. QUALIFICAÇÃO DO PROJETO DE VIDA
HABILIDADE DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos para
lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
HABILIDADE DO EIXO MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional, nacional
e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADE DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive
relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.

Objetivos de aprendizagem
Aprimorar o projeto de vida elaborado, considerando as
exigências do mundo do trabalho e o impacto social das
ações definidas.
Compartilhar o Projeto de Vida por meio de apresentação,
como estratégia de comunicação e reflexão sobre sua
construção pessoal e objetivos profissionais pretendidos.

Objetos do
Conhecimento
Relações entre projeto de
vida, responsabilidade e
impacto social.

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

Projeto de vida e as exigências do mundo do trabalho.
Apresentação da prévia do projeto de vida.

06

Conexões entre projeto de
vida, com as dimensões
pessoais, sociais e
profissionais.
Projeto de vida: quais
decisões já tomadas,
precisam ser mudadas?
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3. O PREPARO PARA OS EXAMES SELETIVOS
HABILIDADE DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de mundo,
sensibilidade, criticidade e criatividade.
HABILIDADE DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive
relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Conteúdos
Como elaborar um currículo.

Estruturar um currículo que transmita de forma clara,
honesta e objetiva o percurso profissional e a formação
escolar existente.

Seleções para o mundo do
trabalho.

Técnicas para a realização de uma boa entrevista.

Desenvolver boas práticas para a realização de entrevistas
profissionais.

Seleções para o mundo
acadêmico.

Os principais exames que
acontecem no território brasileiro.

Conhecer os principais exames que acontecem no território
brasileiro e aperfeiçoar hábitos de estudo para o ENEM
e/ou vestibular(es).

Sugestão
de carga
horária

06

ENEM em foco: determinação e organização.
Vestibular em foco: determinação e organização.
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4. NETWORKING, REDES SOCIAIS E EMPREGABILIDADE
HABILIDADE DO EIXO MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
HABILIDADE DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive
relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.

Objetivos de aprendizagem
Avaliar de forma consciente a utilidade das redes sociais,
discernindo o tempo de uso e reconhecendo-as como
instrumento
que
facilita
a
comunicação
entre
seus usuários.
Utilizar e/ou criar uma rede de contatos, trocando
informações de forma relevante com base na
colaboração e ajuda mútua.

Objetos do
Conhecimento

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

Empreendedorismo digital.
A importância do
networking para a
consolidação da trajetória
profissional.

04

O uso consciente das redes sociais.
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5.

ESCRITÓRIO DE IDEIAS

HABILIDADE DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.

Objetivos de Aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Sugestão
de carga
horária

A importância das ideias na
concretização de projetos futuros.

Conhecer a legislação que rege os direitos autorais, com
base no compartilhamento de informações, arquivos,
imagens e outros, considerando os contextos em que isso
ocorre.
Compreender o conceito de propriedade intelectual e
diferenciar os tipos existentes visando o respeito à criação
humana e ao empreendedorismo.

Conteúdos

04

Gestão e inovação na esfera profissional.
A criatividade na geração
de ideias.

Direitos autorais na produção de pesquisas e projetos.

Direitos autorais.

Reconhecer a importância de projetos inovadores para a
geração de ideias e criatividade na esfera profissional.
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6.

FORMAÇÃO DE LÍDERES

HABILIDADE DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.

Objetivos de Aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

Desenvolver a capacidade de se engajar, em formação
contínua durante a vida, para alcançar objetivos pessoais
e profissionais de maneira persistente e resiliente.

Técnicas comportamentais
de liderança.

A importância da postura e
comunicação para a construção da trajetória educacional e
profissional.

04

Refletir sobre a importância da adoção de uma linguagem
corporal adequada, considerando os diversos contextos.

Técnicas de mentoring e
coaching para a dimensão
pessoal e profissional.

7. TRAJETÓRIA PROFISSIONAL E PROJETO DE VIDA
HABILIDADES DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.

Objetivos de Aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Estabelecer relações entre a trajetória pessoal e
profissional com o projeto de vida elaborado,
aprofundando discussões e chegando a conclusões que
permitam a consolidação do percurso realizado.

Relação entre a trajetória
pessoal e profissional com
seu projeto de vida.

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

Trajetórias exitosas na esfera social e profissional.

04
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8. CONSOLIDAÇÃO: ETAPA FINAL DO PROJETO DE VIDA
HABILIDADES DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos para
lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e coragem,
assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADE DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive
relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã

Objetivos de Aprendizagem
Apresentar à comunidade escolar o portfólio construído ao
longo das etapas das três séries do Ensino Médio.

Objetos do
Conhecimento
Consolidação do projeto de
vida.

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

Socialização do portfólio do projeto de vida.

06

TOTAL: 40 AULAS
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A estrutura do Projeto de Vida é interdisciplinar; assim, todas as áreas do conhecimento devem estar contempladas para a
consecução fidedigna de tal projeto. O campo educacional tem que estar preparado para as mudanças impostas pela atual conjuntura, que
anseia por estudantes preparados para a vida, no sentido lato, bem como para o mundo do trabalho, demonstrando competências
socioemocionais e, também, a capacitação para intervir ativamente na esfera coletiva, por isso, faz-se necessário que o Projeto de Vida
seja construído e encaminhado metodologicamente de forma integrada.
Os encaminhamentos metodológicos do componente promovem a prática do diálogo permanente com os estudantes e seus projetos
de vida, respeitando e valorizando as diferenças, as novidades que as culturas juvenis trazem. As ações dialógicas ocorrem de maneira
coletiva, com respeito e empatia entre os sujeitos envolvidos no processo educativo, bem como de forma individualizada, com atenção às
diversidades dos sujeitos a autoria de suas trajetórias.
Recomenda-se a prática de Grupos de Diálogos, metodologia na qual o Ensino Médio e os projetos de vida são pensados a partir da
ótica das juventudes. Tal prática visa propiciar, aos sujeitos da escola, um olhar sobre o jovem que vai além da condição de aluno, condição
esta que, muitas vezes, aparece como um dado natural, independente das experiências que vivenciou, sua idade, sexo ou sua origem social
(LEÃO; DAYRELL, REIS, 2011).
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Nos grupos de diálogos, os jovens elaborarão seus projetos de vida centrados nas expectativas de escolarização e do mundo do
trabalho. A escuta ativa dos estudantes por intermédio desta metodologia promove no ambiente escolar, depoimentos e compartilhamento
de experiências em prol da elaboração dos projetos de vida e resulta em impactos positivos para as juventudes no contexto educacional.
Para encaminhar metodologicamente os objetivos de aprendizagem do componente curricular de Projeto de Vida, é necessário
adotar metodologias ativas (aprendizagem por projetos, por desafios, jogos, sala de aula invertida, etc.) bem como um conjunto de atividades
práticas presenciais e digitais, e técnicas diversificadas na promoção do protagonismo dos estudantes, desenvolvendo competências que
contribuirão na efetivação de seus propósitos e objetivos de vida presentes e futuros.
Em adição às metodologias de aprendizagem, faz-se necessário o uso responsável e criativo de recursos digitais no
ambiente escolar e familiar, com foco principalmente (1) na compreensão do contexto de sua participação e protagonismo no ambiente
digital, a partir de sua interação com o meio e seus ambientes correlatos; (2) no discernimento, na busca e curadoria de informações
em ambientes digitais de maneira a contribuir em seu desenvolvimento educacional; (3) no entendimento do uso midiático com senso de
responsabilidade e ética nas interações digitais.
Nesse sentido, o olhar para o estudante, na sua condição de jovem, fomenta a reflexão sobre as emoções, desejos, habilidades,
contexto social e anseios em relação à formação superior e/ou ao mundo do trabalho. A prática educativa do componente curricular de
Projeto de Vida leva em consideração experiências e conceitos que os jovens formulam a respeito de si e de seu futuro, pois eles assumem
a autoria do seu percurso tomando decisões e fazendo escolhas que marcam as suas trajetórias.
Os professores serão formados para viabilizar a participação ativa do estudante no processo de aprendizagem, de forma a exercitar
a escuta ativa de todos, sempre encorajando a participação e o engajamento para estimular o raciocínio lógico, contextualizando perguntas
e promovendo atividades que permitam a problematização nas rodas de conversa, debates, seminários e apresentações, tornando-se
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mediadores das discussões, promovendo a aprendizagem para lidar com conflitos pessoais e/ou coletivamente, os quais podem surgir ao
longo do ano letivo.

A avaliação é atividade essencial do processo de ensino e de aprendizagem e, como definida na legislação (BRASIL, 1996), deve
ser contínua e cumulativa, permitindo que tanto professor quanto estudantes identifiquem o grau de compreensão e apropriação de
conceitos e práticas trabalhados, bem como das habilidades desenvolvidas, sem o intuito de classificar ou selecionar.
Para que o Projeto de Vida se torne significativo para o estudante, deve ser compreendido como construção, interlocução e
representação da realização de desejos, levando em consideração seu contexto social, fomentando, com isso, um processo que reexamina
suas possibilidades e limitações, bem como sua posição diante da vida. Neste reexame, as incertezas dos estudantes permitem interrelacionar sonhos e conjuntura social.
A avaliação para este componente é praticada de maneira processual, ativa, explícita e intencional, englobando aspectos subjetivos
como as questões socioemocionais e objetivos, assim como, o contexto social do estudante. De acordo com Libâneo (1994, p.202), essa
prática contribui para o desenvolvimento intelectual, social e moral dos estudantes. O mesmo autor destaca que o processo avaliativo
também auxilia a autopercepção do docente, no sentido de questionar-se sobre os encaminhamentos pedagógicos adotados: “Estou
ajudando os alunos a ampliarem suas aspirações, a terem perspectivas de futuro, a valorizarem o estudo?”
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O acompanhamento pedagógico do desenvolvimento do estudante, bem como a verificação de seu rendimento, deverá englobar o
saber enquanto valor sócio-histórico desenvolvido ao longo de sua trajetória, contemplando conhecimentos e metodologias que despertem
postura crítica e promovam estratégias de enfrentamento diante da complexidade da sociedade contemporânea, orientando-o em seu
projeto de vida.
Nesse sentido, é salutar ressaltar a importância da consciência social que viabiliza a inserção do estudante de maneira crítica em
uma realidade complexa. Com o processo de interação com o outro, o estudante vai internalizando alguns pressupostos necessários para
a convivência social: saber ouvir, dialogar, respeitar o pensamento do outro, aprender com o outro, criar vínculos e o primordial, ressignificar
suas ações a partir do contexto vivenciado.
O docente deverá explicitar os objetivos de cada aula, bem como a maneira que serão comunicados ao ambiente escolar por meio
do Projeto de Vida, promovendo a pedagogia da presença que, na concepção de Costa (1991) significa que estar presente é mais do que
estar perto, é fazer com que a presença do estudante seja efetiva na vida dos outros.
Com o despertar da presença educativa, o estudante poderá exercer nos outros uma influência construtiva. Isso conflui para o
desenvolvimento do protagonismo juvenil, que é a participação que gera autonomia, autoconfiança e autodeterminação no estudante,
apoiando-o na construção de si e a percepção sobre o outro, que por consequência, culminará no seu Projeto de Vida.
Ao exercer o protagonismo, o estudante toma decisões de forma estratégica e responsável, participa do desenvolvimento das
diversas etapas das atividades e avalia as aprendizagens.
Com base nos pressupostos apresentados, reafirma-se que a avaliação do componente curricular Projeto de Vida, deve se dar de
forma diagnóstica, contínua, processual e sistemática. Tanto os registros dos docentes quanto às produções dos estudantes servem como
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subsídios para analisar as práticas pedagógicas, compreendidas como instrumentos de aprendizagem, que permitem a retomada e
reorganização do processo de ensino.
Portanto, cabe ao corpo docente efetuar o registro impresso e digital de todas as atividades executadas pelos estudantes, para que,
posteriormente, sejam organizados momentos de devolutiva e de retomadas. Dessa forma, a avaliação não se configura como prática
estanque e isolada do processo de ensino e de aprendizagem, muito menos de simples aferição de notas ao final de um período, visto que,
a avaliação no Novo Ensino Médio é apresentada a partir de uma concepção eminentemente formativa.
Os instrumentos avaliativos devem ser diversificados, buscando a inclusão das diferentes formas de aprender, considerando se
ambientes presenciais e digitais, com a participação efetiva dos estudantes. Algumas possibilidades de instrumentos avaliativos:
● Projetos;
● Estudo de casos;
● Apresentação de trabalhos;
● Feiras e exposições;
● Debates;
● Simulações;
● Portfólios;
● Provas;
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● Avaliação por rubricas;
● Avaliação entre pares;
● Autoavaliação.
É importante adotar critérios e instrumentos avaliativos evidentes e específicos, que permitam acompanhar o desenvolvimento dos
estudantes em um movimento de observação e feedback, com a participação ativa deles, para um melhor diagnóstico dos avanços
formativos realizados e dos pontos em que podem melhorar.

Os recursos didáticos devem favorecer os processos de troca de saberes, de experiências, sentimentos e vivências, fomentando,
assim, a construção colaborativa de conhecimento e a resolução coletiva de problemas. Precisam ser coerentes com os encaminhamentos
metodológicos, cujo propósito é ter o estudante como protagonista do processo de aprendizagem. Assim, para realização dessas atividades
sugere-se:
•

Laboratório de Informática, ambientes virtuais de aprendizagem e aplicativos digitais;

•

Recursos audiovisuais (vídeos, áudios, músicas, etc);

•

Cartolinas, papel sulfite e canetinhas;

•

Flip chart;

•

Computadores, tablets e celulares, sempre que possível.
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EMENTA - EDUCAÇÃO FINANCEIRA8

Título do Componente Curricular

Educação Financeira

Etapa de ensino

Ensino Médio - 1ª, 2ª e 3ª séries

Carga horária

02 aulas semanais

A Educação Financeira, na parte flexível do currículo, visa aprofundar e ampliar os conhecimentos dos estudantes, preparando-os
para prosseguir com seus estudos, exercer de forma crítica e sustentável sua cidadania e resolver problemas da vida cotidiana. É
fundamental destacar que, por meio de competências e habilidades desenvolvidas, os estudantes, através da investigação da realidade e
do conhecimento historicamente construído:
vivenciem experiências educativas profundamente associadas à realidade contemporânea, que promovam a sua formação pessoal,
profissional e cidadã. Para tanto, buscam envolvê-los em situações de aprendizagem que os permitam produzir conhecimentos, criar, intervir
na realidade e empreender projetos presentes e futuros (BRASIL, 2020, p. 1).

8

As demais ementas da Parte Flexível Obrigatória estão presentes no Documento Orientador nº 01/2019 – DPEB/DEDUC/SEED
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Cabe ressaltar que por competência entende-se a “mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades
(práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da
cidadania e do mundo do trabalho” (BRASIL, 2018, p. 13). Nesse contexto, podemos afirmar que essa estrutura pedagógica visa a:
Formação e o desenvolvimento humano global, o que implica compreender a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento,
rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva. Significa, ainda, assumir
uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto – considerando-os como sujeitos de aprendizagem – e
promover uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e diversidades
(BRASIL, 2018, p. 14).

O estudante é o protagonista da construção da sua aprendizagem e, já há muito tempo, não mais um mero ouvinte, como num
repositório de conteúdo. Espera-se que ele possa desenvolver uma participação ativa na construção do conhecimento, pois hoje, na escola,
é necessário fazer com que os estudantes adquiram, somados aos conhecimentos teóricos, as práticas para que possam atuar e transformar
o mundo onde vivem, buscando sempre uma vida digna onde, como cidadãos, possam, de fato, exercer seus direitos e, em contrapartida,
cumprir com seus deveres, contribuindo assim para a construção de um mundo mais humano.
Esta perspectiva da formação integral do estudante requer considerar as demandas e as necessidades do mundo contemporâneo
e, por meio da Educação Financeira, é possível estimular a busca por soluções criativas para temas do cotidiano a partir de saberes
desenvolvidos.
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Espera-se que a Educação Financeira, sendo viabilizada de forma intencional no espaço escolar, contribua com a construção das
competências necessárias para que os estudantes enfrentem os desafios sociais e econômicos da sociedade, além dos seus próprios, com
mais segurança, domínio, controle e conhecimento técnico do tema, entendendo que essa atitude faz parte de seu exercício de cidadania.
O trabalho com a Educação Financeira na escola deve priorizar um ensino que busque um olhar interdisciplinar estabelecendo interrelações com os conceitos e práticas, ampliando as diversas abordagens dos conteúdos levando-se em conta a ampla dimensão do
conhecimento com relação com o contexto do mundo real. Além de estabelecer conexão entre objetos do conhecimento e o contexto do
dia a dia do estudante, busca-se também desenvolver capacidades decisórias para suprir os interesses e perspectivas em relação ao seu
projeto de vida, bem como uma postura consciente em relação às questões financeiras.

Ensinar Educação Financeira no espaço escolar para estudantes do Ensino Médio nos leva a pensar num “para quê” e com isso
encontrar muitos “como fazer”.
Os estudantes que forem privilegiados com esses ensinamentos na escola precisarão saber o “para quê” estão aprendendo a lidar
com os recursos financeiros e não somente o “por quê” desses estudos. Precisarão estar engajados com o tema e não apenas serem
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“obedientes” a ele, compreendendo que o tema “financeiro” perpassará por todas as etapas de suas vidas, nos mais diversos cenários e
situações.
O trabalho com a Educação Financeira é um assunto abrangente e que somente com a mediação do professor e o envolvimento
dos estudantes será possível verificar todas as implicações da prática consumista no dia a dia de todos. Essa reflexão é muito importante
para despertar junto aos estudantes a motivação necessária na busca dos conhecimentos matemáticos de acordo com a realidade de cada
um, estabelecendo um constante diálogo entre a Matemática Financeira e o exercício da cidadania.
Este estudo torna-se essencial no meio educacional desde a Educação Básica, visto que no mundo contemporâneo existe um
número cada vez mais expressivo de bens e serviços que podem ser usufruídos, porém, em contrapartida requer uma consciência e
responsabilidade na tomada de decisões sobre sua utilização. Assim, o aprendizado da Matemática Financeira é essencialmente relevante
para poder gerir as finanças pessoais e familiares em um tempo em que, por exemplo, os crediários proliferam e a grande maioria das
pessoas não têm o conhecimento necessário para calcular corretamente os juros e as suas consequências no orçamento familiar.
O desenvolvimento das situações financeiras interfere no modo de vida das pessoas e exige novas estratégias e conhecimentos,
que possibilitem à educação acompanhar as transformações na sociedade, pois, na realidade brasileira, observa se que grande parte da
população está sempre com as finanças desequilibradas e isto ocorre, algumas vezes, pela falta de planejamento e conhecimento sobre o
assunto.
Assegurar a formação integral do estudante requer enfrentar situações complexas da vida cotidiana que envolve dimensões sociais,
políticas, culturais e econômicas. Por meio da Educação Financeira, pretende-se desenvolver uma conduta consciente em relação às
questões financeiras visto que, “educar o consumidor é educar o cidadão, e a escola tem a função histórica e social nessa direção”
(ARAÚJO, 2009, p.145).
188

Por meio do desenvolvimento de competências específicas a possibilidade de conquistar uma melhor qualidade de vida; por meio
do uso consciente do dinheiro, do gerenciamento de seu consumo e planejamento financeiro, os estudantes podem fazer escolhas mais
assertivas, aumentando a parcela de indivíduos autônomos em relação a suas finanças pessoais, afastando-se de dívidas descontroladas,
fraudes e situações arriscadas que comprometem seu bem-estar social.
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HABILIDADE DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e recursos,
para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
Sugestão
Objetos do
Objetivos de aprendizagem
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Conhecer o objetivo da Educação Financeira e suas
A Educação Financeira
A importância da Educação Financeira e para que ela
implicações nas decisões de consumo.
serve.
02
HABILIDADE DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções de problemas diversos.
Sugestão
Objetos do
Objetivos de aprendizagem
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Diferentes fontes de renda.
Conhecer as diferentes fontes de renda (fixas e variáveis).
Receitas (fixas).
Aumentando a minha renda
Compreender o processo de gestão financeira e
organização de orçamento individual e familiar.
(receitas variáveis).
Despesas.
Elaborar orçamento financeiro para realizar análise de
Despesas fixas e variáveis.
Organização Financeira
receitas e despesas.
Análise de gastos (para onde está indo meu dinheiro).
Relação receitas e despesas.
Origem e destino do
dinheiro Planejamento
Gestão Financeira (planilhas e
14
listas).
Orçamento individual.
Orçamento familiar.
“Enxugando” as despesas.
Provisões – preparado para
imprevistos.
Pagar à vista ou a prazo.
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HABILIDADES DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos para
lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
Sugestão
Objetos do
Objetivos de aprendizagem
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Compreender ativos e passivos para aplicar na gestão de
recursos financeiros.
Conhecer e compreender os tipos de investimentos
(poupança, bolsa de valores, Tesouro Direto etc.)
Conhecer o programa Nota Paraná e analisar seus
benefícios individuais e coletivos.

Aumento da renda.

Ativos e passivos.
Investimentos.
Tipos de investimentos.
Risco e retorno.
Como reverter impostos (Nota
Paraná).
Poupança.
Taxas de captação.

14

HABILIDADES DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos para
lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Analisar situações de contratação e implicações futuras na
O endividamento.
realização de empréstimos e financiamentos.
Como sair do endividamento.
Conhecer e analisar os produtos e serviços bancários
Empréstimo.
disponíveis.
Endividamento
Negociando as dívidas.
16
Diferentes formas de empréstimos (pessoal, banco,
Conhecer a função do Sistema de Proteção de Crédito (SPC)
empresas).
para compreender a importância do planejamento financeiro.
Taxas de juros.
Uso do crédito.
Produtos bancários – muito
cuidado.
Serviço de Proteção ao Crédito.
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HABILIDADES DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos para
lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Identificar os padrões comportamentais relacionados
O que me faz gastar? (Análise e
ao consumo para adotar atitudes positivas como
relação com o planejamento).
consumidor.
Necessidade x desejo.
Eu quero, mas eu preciso?
Diferenciar consumo e consumismo.
Comprar por impulso.
Planejamento de gastos e
Identificar e compreender as formas de crédito disponíveis
endividamento.
Ir ao mercado com fome: comportamentos positivos e
ao consumidor.
negativos na hora das compras.
18
Cuidado com as promoções.
Compreender e analisar juros simples e juros compostos
Armadilhas de consumo.
para tomada de decisão em situações diversas.
Cartão de crédito: mocinho ou vilão? Taxas de juros simples e compostos Melhor comprar à vista ou
Conhecer os direitos do Consumidor e sua aplicação
parcelar? A importância de comparar os preços. É meu
em situações cotidianas.
direito: Código de Defesa do Consumidor e PROCON.
HABILIDADES DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e recursos,
para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Conhecer as características que constituem o perfil de um
empreendedor.
Perfil empreendedor.
08
Empreendedorismo.
Compreender os processos relacionados ao ato de
Valor agregado a um produto.
empreender e a necessidade de planejamento.
Reconhecer como o plano de negócios organiza o início ou
a ampliação de um empreendimento.

Plano de negócio.
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HABILIDADES DO EIXO MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional, nacional
e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Reconhecer como o planejamento financeiro ajuda a
Aquisição de um bem (celular,
realizar projetos pessoais ou coletivos.
08
Concretização de metas de
computador).
consumo.
Financiamento: quando fazer.
Viagem em família

HABILIDADES DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e recursos,
para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Utilizar a Educação Financeira como uma ferramenta de
planejamento para um consumo consciente.
A Educação Financeira.
Educação Financeira na escola. (retomada).
02
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HABILIDADES DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMFICG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

O Real.

Compreender a relação das moedas entre os países.

16

Inflação.
O dinheiro

O poder de compra com o Real.

Efetuar conversões entre moedas estrangeiras.

Real

Conhecer as diferenças entre importação e exportação e
sua influência na economia nacional.

Dólar

Câmbio e conversão.

Euro

Taxas de câmbio.

Analisar os fatores de risco envolvidos em compras no
exterior.

Sugestão
de carga
horária

A história do dinheiro no Brasil.

Conhecer a história da moeda brasileira (Real), analisando
os fatores que interferem na valorização e desvalorização
de uma moeda.

Compreender como é formada a taxa de câmbio.

Conteúdos

As principais moedas dos outros países (Dólar, Euro).

Exportação e importação: o que influencia na vida
pessoal e financeira.
Compras no exterior.
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HABILIDADES DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMFICG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias
digitais.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Profissões do futuro.
Conhecer aptidões individuais, inclinações profissionais e
aplicá-las no desenvolvimento do seu projeto de vida.
Projeto de vida: escolhas pessoais. Um emprego x meu
sonho.
O mundo do Trabalho
(primeiro emprego e
Estilo de vida x emprego.
Elaborar um currículo e compreender como se preparar
para um processo seletivo profissional.
desemprego)
Estágio.
Currículo.
16
Entender os lançamentos na folha de pagamento.
Entrevista de emprego.
Carteira de trabalho.
Entender e diferenciar os sistemas de previdência
Salário: descontos e benefícios.
existentes para planejar a aposentadoria.
Aposentadoria: Previdência Social e Previdência Privada.
Desemprego.
Conhecer estratégias para superar o desemprego e se
Habilidades para superar o
realocar no mercado de trabalho.
desemprego.
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HABILIDADES DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive
relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Identificar seu perfil de empreendedor.
Negócio próprio
Perfil empreendedor
Conhecer perfis empreendedores de sucesso: exemplos.
Empreendedorismo.
Jogos empresariais.
Competências no contexto do
Identificar
e
diferenciar
empreendedorismo
de
empreendedorismo.
Planejamento.
intraempreendedorismo.
Empreendedorismo e
11
intraempreendedorismo.
Conhecer o SEBRAE e sua forma de atuação.
Aperfeiçoamento de competências e habilidades do
empreendedorismo (SEBRAE)
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HABILIDADES DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMFICG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias
digitais.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Identificar demandas da comunidade que possam gerar
Pesquisa de Mercado: produto ou serviço. Análise de
novos negócios.
demanda: oferta e procura. Público-alvo.
Plano de negócios.
Reconhecer o público-alvo de um negócio.
Recursos necessários para o
empreendimento (humanos, materiais e de capital).
Conhecer os passos para elaborar um plano de negócios.
Projeções de vendas e lucros.
Abertura de um
Identificar os tipos de recursos necessários para a
negócio: Estrutura e
Estimativas.
20
implantação de um empreendimento.
Funcionamento
Tributação
Provisão.
Demonstrar a viabilidade de um plano de negócios.
A importância do seguro.
Ética e responsabilidade
Conhecer os tributos que todo empreendedor deve pagar e
Financiamento.
como utilizar as opções de investimentos, financiamentos,
Crédito.
seguros e créditos para empreendedores.
Consórcio.
Endividamento Empresarial
Analisar taxas de juros para tomada de decisão em
Taxas de Juros e equilíbrio financeiro empresarial
situações cotidianas do empreendimento.
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HABILIDADES DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMFICG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias
digitais.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Ganhos (receitas) – empregado ou empreendedor.
Diferenciar receita e despesa e elaborar uma planilha de
gestão dos recursos com ou sem o uso tecnologias.
Gastos (despesas).
Relação receitas x despesas – o uso de planilhas.
Planejar o uso do saldo positivo do seu orçamento,
Orçamento superavitário.
Gestão Financeira (vida
considerando as diversas possibilidades de investimento e
profissional x vida
A importância de poupar.
aplicações.
financeira)
Tipos de investimentos.
A importância do tempo nos
15
Conhecer e avaliar os diferentes meios de realizar grandes
Receitas x despesas
investimentos
sonhos (aquisição de bens, investimento em formação
Ativos e Passivos.
profissional, viagens etc.).
Saldo positivo
Comprando um bem: carro e casa.
Financiamento: quando fazer.
Aperfeiçoamento profissional.
O sonho da universidade.
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HABILIDADES DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive
relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Relatar como a Educação Financeira impacta a vida das
Retomada da importância da educação financeira
pessoas individualmente e coletivamente.
(nivelamento).
A Educação Financeira.
02
HABILIDADE DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMFICG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias
digitais.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Compreender e diferenciar os princípios de análise técnica
e análise fundamentalista.
Comparar a rentabilidade de investimentos por meio da
análise técnica.
Calcular a taxa mínima de atratividade de um negócio.
Analisar a taxa interna de retorno (TIR), utilizando a taxa
de desconto e o valor presente líquido (VPL).

Engenharia econômica.

Sugestão
de carga
horária

Conteúdos
Microeconomia e decisões pragmáticas - Princípios de
análise fundamentalista Projetos de investimento análise de prós e contras.
Liquidez, risco e rentabilidade.
Horizonte de investimento.
Diversificação.
Tributos.
Impactos da variação dos juros, inflação e câmbio.
Cálculo da taxa mínima de atratividade - Custo de
capital e custo de oportunidade. Valor presente do
dinheiro ou valor presente líquido (VPL): cálculo.
Valor presente e valor futuro.

26

(continua)
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(continuação)

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Identificar, diferenciar e analisar os diferentes tipos de
gráficos relacionados ao mercado financeiro.

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

Taxa de desconto.
Anuidades e perpetuidades.

Compreender a gestão econômica e seus eixos.

Comparação de diferentes valores no tempo.
Engenharia econômica.

Gestão econômica: Gestão de custos, Gestão de
investimentos, Gestão de riscos
Fluxo de caixa: entrada, saída e
projetados.
Taxa interna de Retorno (TIR) - Cálculo TIR e
diferentes investimentos: utilização da TIR para a
escolha de projetos.

HABILIDADE DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMFICG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias
digitais.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Compreender para que serve e como funcionam as
Retomada do empreendedorismo com foco no
cooperativismo.
08
cooperativas de crédito.
O Cooperativismo
Cultura e trabalho cooperativo: uma possibilidade para
empreender.
Empreendimento
Cooperativa de crédito: definição.
Cooperativa crédito x instituições bancárias.
Cooperativa de crédito
A credibilidade das cooperativas de crédito.
Cooperativas: Estrutura e
organização
Possibilidade para investimento e crescimento em
comunidade.

200

HABILIDADE DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMFICG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias
digitais.
HABILIDADE DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos para
lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Compreender os conceitos básicos do mercado financeiro
Ativos e Passivos.
para diferenciar investimentos de renda fixa e renda
Possibilidades de rendimentos.
variável.
Mercado Financeiro.
Tipos de investimentos.
Compreender os diferentes tipos de aplicações financeiras
Poupança.
por meio de sites e aplicativos de corretoras de
Características de um Fundo de Investimento.
investimentos.
Riscos.
20
Simulador de investimentos.
Reconhecer e analisar os riscos envolvidos em diferentes
CDB – Certificado de Depósito
tipos de investimentos e gerenciá-los conforme o perfil do
Bancário.
investidor.
Simulador de rendimentos do CDB. Características do
Tesouro Direto. Simulador de Tesouro Direto.
Mercado Financeiro e
O Mercado de Ações.
investimentos
O que é uma Ação
Onde e como investir no mercado de ações.
Ações de investimento como renda variável - a oscilação
do Mercado de ações.
Ações ordinárias vs preferenciais
Dividendos
Bolsas e Índices
Os tributos no Mercado de Ações. Simuladores de
Investimento.
Carteira de Investimento
Criptomoedas
Investimento em Imóveis
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HABILIDADE DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMFICG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias
digitais.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Compreender como a inflação é calculada e como o
Moeda.
consumidor é afetado por essa taxa.
Inflação: como ela afeta a vida pessoal. Como atenuar os
16
efeitos da inflação. Balança Comercial.
Compreender o que pode gerar uma crise econômica e
Mercado Financeiro Nacional - principais características.
seus impactos na vida do consumidor.
PIB e IDH.
Economia Nacional e
Conhecer o Mercado Financeiro Nacional e como ele
Exportação.
Internacional
funciona.
O reflexo da economia na vida cotidiana. Crise Financeira:
impacto na vida do cidadão.
Compreender a balança comercial: importação e
Valorização dos produtos nacionais. Importação e impacto
exportação.
na economia. Relações internacionais - Impacto no Brasil.
HABILIDADE DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMFICG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias
digitais.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Conhecer a destinação dos tributos e o impacto da
Destinação dos tributos
sonegação fiscal para a sociedade.
A nota fiscal x serviços públicos.
Bens e serviços públicos: para
08
Conhecer o que são contas públicas e como acompanhar a
quem?
sua fiscalização.
Contas públicas.
Economia Pública
Acompanhamento das contas
públicas.
Corrupção e o impacto social
Canais de denúncia.
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Os momentos de aprendizagem na unidade curricular Educação Financeira serão oportunidades para que os estudantes exponham
suas dúvidas, dificuldades e anseios em relação às finanças, ao futuro e para que encontrem no professor uma escuta ativa.
Não poderá ser “mais do mesmo” e sim momentos em que construam conhecimentos sólidos, de forma prática e pertinentes à faixa
etária, os quais serão revisitados com o passar dos anos, na “lida com” o dinheiro, investimentos, com o seu lado empreendedor, ou
apenas no intuito de administrar bem seu patrimônio.
A Educação Financeira no ambiente escolar, proporciona uma reflexão sobre hábitos e costumes financeiros culturalmente
instituídos. Ao levar em consideração o contexto social e familiar do estudante, este é estimulado a envolver-se em práticas, análises e
reflexões que contribuem para o engajamento no enfrentamento de situações complexas da vida cotidiana que afetam sua realidade.
Nessa perspectiva, os problemas estudados em sala de aula devem ser relevantes e estar de acordo com seus interesses.
As metodologias ativas são ótimas alternativas para a condução das aulas, pois “convidam o estudante a abandonar sua posição
receptiva e participar do processo de aprendizagem, por novas e diferentes perspectivas, como decisor, criador, jogador, professor, ator,
pesquisador e assim por diante” (Mattar, 2017, p.22). Trata-se de uma postura protagonista e autônoma por parte dos estudantes e de
aulas mais diversificadas em termos de metodologias, técnicas e tecnologias por parte dos docentes, que poderão lançar mão de trabalho
com projetos, sala de aula invertida, pesquisa, problematizações, desafios e resolução de problemas, discussão de cases, aprendizagem
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em pares, gamificação, dentre outras possibilidades tecnológicas, tudo isso favorecendo o desenvolvimento de competências e
habilidades de real importância e significado para o estudante do século XXI, bem como mais diálogo e reflexão.
A utilização de computadores/notebook para pôr em prática os conhecimentos adquiridos deve acontecer sempre que possível,
para que o estudante desenvolva as habilidades de maneira ativa. É recomendável que as situações problema propostas pelos professores
estejam de acordo com o contexto, faixa etária e acesso aos recursos tecnológicos.
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A avaliação consiste em uma ação ampla e complexa que envolve todos os atores que fazem parte do processo de ensino
aprendizagem das instituições de ensino. Esse processo exige intensa reflexão e planejamento para a consecução de objetivos. A
avaliação do desenvolvimento do estudante e a verificação de seu rendimento escolar dá-se em caráter formativo e deve considerar o
desenvolvimento curricular progressivo, de modo a consolidar a articulação entre as etapas de ensino, desde a Educação Infantil até o
final do Ensino Médio, bem como essa avaliação intenciona a compreensão do saber enquanto valor sócio histórico, desenvolvido ao
longo do tempo, com conhecimentos e metodologias que propiciem uma postura crítica frente às mudanças desafiadoras da
contemporaneidade, que visa a incentivar o protagonismo e autonomia do estudante. Nesse sentido, o desempenho escolar é entendido
como a verificação da capacidade para mobilizar conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, de forma que estes possam ser
articulados e integrados.
Observa-se que conteúdos, metodologias e avaliação se utilizam dos mesmos elementos didáticos (recursos, técnicas,
instrumentos, entre outros) voltados para o desenvolvimento das competências e habilidades. Isso implica na coerência entre o que e
como se ensina e aprende e a concepção de avaliação adotada, bem como na ideia de continuidade do processo avaliativo. Assim, as
metodologias e as formas de avaliação processual e formativa serão organizadas nas instituições de ensino, por meio de atividades
teóricas e práticas, provas orais e escritas, apresentações, projetos digitais e atividades on-line, depoimentos, trabalhos em pares ou
grupos maiores, teatralizações, simulações do cotidiano, diálogos com o docente, recursos tecnológicos, games, plataformas adaptativas
entre outras, de tal forma que, ao final do Ensino Médio, o estudante demonstre ter adquirido as competências previstas para esta etapa
de ensino. Os instrumentos de avaliação precisam ser uma extensão daquilo que foi desenvolvido nos encontros e seus dados devem
servir para a tomada de decisão dos próximos passos, ou já, para desenhar o percurso a ser seguido.
209

Por meio dos instrumentos escolhidos, os estudantes poderão entrar em contato com múltiplas experiências de aprendizagem,
aquelas que realmente precisam porque têm dificuldades, mas também aquelas que poderão oferecer um “ir além” e que falarão
diretamente às suas habilidades.

Os recursos didáticos devem favorecer os processos de troca de saberes, de experiências, sentimentos e vivências, fomentando,
assim, a construção colaborativa de conhecimento e a resolução coletiva de problemas. Precisam ser coerentes com os encaminhamentos
metodológicos, cujo propósito é ter o estudante como protagonista do processo de aprendizagem. Assim, para realização dessas
atividades sugere-se:


Laboratório de Informática, ambientes virtuais de aprendizagem e aplicativos digitais



Recursos audiovisuais (vídeos, áudios, músicas, etc);



Cartolinas, papel sulfite e canetinhas;



Flip chart;



Computadores, tablets e celulares, sempre que possível.
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EMENTA - PENSAMENTO COMPUTACIONAL
Título do Componente Curricular

Pensamento Computacional

Etapa de ensino

Ensino Médio - 1ª série

Carga horária

02 aulas semanais

Com a Lei Federal n.º 13.415/2017 são estabelecidas as premissas para uma nova forma de oferta do Ensino Médio. Em 2018, é
homologada a Base Nacional Comum Curricular para essa etapa de ensino, que estabelece as competências que o estudante precisa
desenvolver, visando sua formação integral. É importante destacarmos que tais competências já são premissa da elaboração curricular no
Ensino Fundamental, e que no Ensino Médio são mobilizadas por meio das quatro áreas do conhecimento:
Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, e Ciências Humanas
e Sociais Aplicadas.
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É fundamental apontarmos que a competência deve ser compreendida como “mobilização de conhecimentos (conceitos e
procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da
vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho” (BRASIL, 2018, p. 13). Nesse contexto, podemos afirmar que essa
estrutura pedagógica visa a
formação e o desenvolvimento humano global, o que implica compreender a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento,
rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva. Significa, ainda, assumir
uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto – considerando-os como sujeitos de aprendizagem – e
promover uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e diversidades
(BRASIL, 2018, p. 14).

Esse olhar integral para a formação do sujeito envolve, de forma direta as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação
(TDIC), quando na BNCC é descrita uma competência diretamente voltada para o uso desses recursos. Como afirma o Referencial
Curricular para o Ensino Médio do Paraná, a Competência de Cultural Digital:
busca compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas
diversas práticas sociais (incluindo as escolares): Para se comunicar, acessar e disseminar informações; produzir conhecimentos, resolver
problemas, exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva (PARANÁ, 2021, p. 59).

Nesse contexto, percebemos que não se trata apenas do conhecimento dos TDIC, mas sim a forma como esses são utilizados no
cotidiano, trabalhados sob a perspectiva dos quatro pilares da educação: saber ser, saber conhecer, saber fazer, saber conviver.
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• Apoiar os jovens no processo de aprendizagem do uso das TDIC e sua aplicabilidade na resolução de problemas do cotidiano;
• Auxiliar os estudantes no processo de reflexão crítica e uso ético das TDIC;
• Desenvolver habilidades e competências para a criação de tecnologias digitais como sites, jogos e aplicativos, por meio de linguagens
de programação e marcações.

A partir da BNCC, a formação integral do sujeito perpassa a concepção do desenvolvimento de competências que abrangem dez
aspectos da vida, dentre esses aspectos está a cultura digital. Esta relaciona-se à compreensão, à utilização e à criação de TDIC a partir
de uma perspectiva progressiva da aprendizagem. Sob essa ótica, destaca-se que o conjunto de habilidades que norteiam esse processo
não são desenvolvidas de modo pontual, mas ao longo de todo o Ensino Médio. Isso resulta em entender que uma competência não é
desenvolvida apenas com atividades pontuais, mas sim, com um conjunto sistemático de estratégias pedagógicas que visam um
determinado fim.
Compreendendo esses elementos, destacamos que o Referencial Curricular para o Ensino Médio do Paraná, demonstra essa
transversalidade ao inserir as TDIC na prática de todas as áreas da Formação Geral Básica, como também na elaboração dos Itinerários
Formativos. Entretanto, considera-se de fundamental importância a oferta, na 1ª série do Ensino Médio, de uma unidade curricular que
verse sobre as TDIC, visando auxiliar o estudante no uso dessas ao longo das etapas de ensino.
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HABILIDADE DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos para
lidar com as incertezas e colocá-las em prática.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Conteúdos

Carga
Horária

Linguagem de programação visual: Scratch.
Compreender o que são algoritmos e usar o raciocínio
lógico para criar e depurar programas simples.

Introdução à lógica de programação.
Breve história da criação de jogos: Clássico Pong.

Compreender as etapas do pensamento computacional,
levando em consideração a ordem correta dos passos
para desenvolver uma aplicação.

Figuras digitais.
Funcionalidades de um jogo e possibilidades de melhoria.

Compreender os conteúdos relacionados a variáveis e
funções.
Criar um jogo completo com animações, controles, sons e
placar.

05

Plano cartesiano.
Lógica de programação
Scratch e JavaScript.

Ambiente de programação: P5.js.
Linguagem de programação Textual: Javascript.
Funções.
Variáveis.
Anotações no código.
Condicionais.
Controles.
Bibliotecas do Github.
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HABILIDADE DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos para
lidar com as incertezas e colocá-las em prática.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Conteúdos

Carga
Horária

O que é o Github.
Conhecer e manusear o Github nas suas diversas
aplicações como armazenamento de projetos, licenças de
uso e portfólio profissional.

02

Como criar uma conta no Github.
Portfólio e organização de
projetos.
Github.

Como criar um repositório e tags no Github.
Como criar um perfil profissional do Github.
Respeito à autoria no compartilhamento de projetos.
Privacidade e dados pessoais.
Linguagem no compartilhamento de projetos e
informações.

HABILIDADES DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e recursos,
para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.

Objetivos de aprendizagem

Conhecer e elaborar metas pessoais e profissionais bem
como o planejamento estratégico para realizá-las.

Objetos do
Conhecimento

Conteúdos

Planejamento pessoal.

Objetivos e metas pessoais e profissionais.

Carga
Horária
01
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HABILIDADE DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e coragem,
assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.

Objetivos de aprendizagem

Objetos Do
Conhecimento

Conteúdos

Carga
Horária

Produção de páginas na internet (I).
Ambiente de programação: Sublime Text.
Conhecer a estrutura básica de HTML.
Compreender o processo de planejamento de produção de
uma página na internet.

Estrutura básica e separação de conteúdos no HTML:
<html>, <body>, <meta>, <title>, <head>,
<DOCTYPE>, <lang> e <charset>.

Conhecer as linguagens de front-end (HTML e CSS), suas
funções numa página na internet e a relação entre as duas
linguagens.

Introdução à linguagem CSS.

Desenvolver uma página na
linguagens HTML e CSS.

internet aplicando as

Compreender diferenças entre números hexadecimais e
decimais.

07

Introdução à linguagem HTML à suas tags de título
(<h1>) e tags de texto (<p>, <strong>, <em>).

Linguagem de programação
HTML e CSS.

Alterações no estilo do texto: text align, font-size,
background, color.
HTML: <style>.
Edição de texto com HTML.
Estilo em cascata no CSS.
Cores hexadecimal e RGB.
CSS in line e CSS externo.
Imagens em uma página web.
Propriedades height, width, padding e margin.
Times de Front-End.
Listas não-ordenadas e listas ordenadas: <li>.
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HABILIDADE DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e coragem,
assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Conteúdos

Carga
Horária

Produção de páginas na internet (I).
Compreender a estrutura da página HTML.

Ambiente de programação: Sublime Text.

Conhecer reset.css e o posicionamento pelo CSS.

Estrutura básica e separação de conteúdos no HTML:
<html>, <body>, <meta>, <title>, <head>,
<DOCTYPE>, <lang> e <charset>.

Diferenciar inline, block e inline block.
Compreender e aplicar bordas e pseudo-classes CSS em
páginas na internet.

Introdução à linguagem CSS.
Alterações no estilo do texto: text align, font-size,
background, color.

Entender as diferenças entre as estilizações position: static,
relative e absolute.

HTML: <style>.
Edição de texto com HTML.

Entender a importância de programar um cabeçalho.
Conhecer a tabela Unicode. Criar um rodapé na página na
internet.

07

Introdução à linguagem HTML à suas tags de título
(<h1>) e tags de texto (<p>, <strong>, <em>).

Linguagem de programação
HTML e CSS.

Estilo em cascata no CSS.
Cores hexadecimal e RGB.
CSS in line e CSS externo.
Imagens em uma página web.
Propriedades height, width, padding e margin.
Times de Front-End.
Listas não-ordenadas e listas ordenadas: <li>.
Classes no CSS.
Divisões de conteúdos: <div>. Comportamentos inline e
block.
Cabeçalho da página web: <header>.

219

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

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Conteúdos

Carga
Horária

Mercado de trabalho e profissões da Computação.
Conhecer aptidões individuais e inclinações profissionais e
aplicá-las no desenvolvimento do seu projeto de vida.

Orientação profissional.

03

Hábitos e hábitos-chave pessoais e profissionais.

Conhecer o cotidiano de trabalho na Área da Computação:
as principais possibilidades de atuação e a
empregabilidade.
HABILIDADE DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e coragem,
assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Conhecer e compreender os requisitos básicos e construir
formulários com HTML e CSS.
Criar formulários complexos
formulários, campos e tabelas.

e

utilizar

estilos

para

Entender a hierarquia no CSS.
Aplicar comandos em CSS para gerar transições e
transformações na página.

Linguagem de programação
HTML e CSS.

Conteúdos

Carga
Horária

Introdução à criação de formulários em uma página na
internet.
Tags <form>, <input>, <label>.
Atributo da tag <input>: type, id.
Atributo da tag <label>: for.
Tipos de input: text, submit.
Estilização de formulários de uma página web.
Tipos de campos: textarea, radio, checkbox.
Campo do tipo <select> e suas opções <option>.
Hierarquia no CSS.
Tipos de inputs: email, tel, number, password, date,
datetime, month, search.
Campos obrigatórios: atributo required.

07

(continua)
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Sugestão de preenchimento para os campos com o atributo
placeholder.
Seleção de uma opção por padrão com o atributo checked.
Elementos fieldset e legend.
Atributo alt.
Estilização de botão para envio do formulário.
Propriedade transition e transform do CSS.
Modificação do estilo com o ponteiro do mouse por meio
da propriedade do CSS cursor.
Tabelas no HTML: <table>, <tr>, <toda>, <thead>, <tbody>,
<th>, <tfoot>.
Estilização de tabelas.
HABILIDADES DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Conhecer e aplicar técnicas de organização pessoal.
Compreender a carreira, a
um programador.

rotina e os hábitos de

Planejamento pessoal.

Conteúdos

Carga
Horária

Rotinas de trabalho na programação.

03

Procrastinação.
Autoconhecimento.
Como combater a procrastinação.
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HABILIDADES DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e coragem,
assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Importar conteúdo externo na página HTML, como fontes,
vídeos e mapas.
Conhecer pseudo-classes e pseudo-elementos.
Utilizar seletores de CSS avançados.
Compreender e aplicar viewport e design responsivo para
computador, smartphone e tablet.

Linguagem de programação
HTML e CSS.

Conteúdos

Carga
Horária

Medidas proporcionais com CSS.
Boas práticas de CSS.
Flutuação dos elementos com a propriedade float do CSS.
Propriedade clean do CSS.
Fontes externas em uma página web.
Incorporar um mapa e vídeos em uma página web.
Novas classes e divisões para melhoria de semântica da
página web.
Pseudo-classes do CSS.
Background gradiente em uma página web.
Pseudo-elemento do CSS.
Seletores avançados do CSS: >, +, ~, not.
Background gradiente em uma página web.

08

Pseudo-elemento do CSS.
Seletores avançados do CSS: >, +, ~, not.
Contas com a propriedade calc() do CSS.
Opacidade dos elementos com a propriedade opacity.
Sombreamento dos elementos com a propriedade boxshadow.
Sombreamento do texto com a propriedade textshadow.
Design responsivo para atender necessidades do
usuário.
Meta tag viewpoint.
Media Queries.
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HABILIDADES DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e recursos,
para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Compreender como se preparar para um processo seletivo
profissional.
Mercado de trabalho na área
da computação

Conteúdos

Carga
Horária

Organização de portfólio pessoal na Computação.
Entrevistas de Emprego.
Vagas e processos seletivos na Computação.
Autodisciplina.
Autoconfiança.
Organização.
Produtividade.

03
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HABILIDADES DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive
relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Compreender como funciona a linguagem Javascript para
desenvolver páginas na internet.
Manipular os elementos na construção de uma página na
internet.
Compreender como utilizar e validar formulários.
Buscar dados em outros servidores com AJAX.

Lógica de programação
linguagem JavaScript.

Conteúdos
Introdução à Javascript.
Ambiente de programação Atom.
Funções iniciais do Javascript: alert(), console.log().
Query Selector.
Variáveis.
Boas práticas de programação.
Como facilitar a leitura de código por outros.
Operadores Lógicos.
Algoritmos simples.
Laço de repetição.
Condicionais.
Array.
Estilos no Javascript.
Formulários com Javascript. Eventos no Javascript.
Elementos HTML com Javascript. Funções.
Objetos.
Decomposição de problemas e reuso de código.
Validando os dados de um formulário.
Mensagens de erro.
Remover elementos do HTML com Javascript.
Delegação e animação com Javascript.
Filtros de tabelas com Javascript.
Introdução ao AJAX.
Formato de dados JSON.
Requisições.

Carga
Horária

18
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O Pensamento Computacional pode ser entendido como o processo de resolver problemas por meio de processos de decomposição,
reconhecimento de padrões, abstrações e desenvolvimento de algoritmos. Apoiando-se nos conceitos fundamentais da Computação e na
utilização de sintaxes lógicas usadas nas linguagens de programação “desenvolvendo a capacidade de pensar de forma criativa, com
pensamento estruturado e capaz de trabalhar em colaboração” (BRACKMANN, 2017). Trata-se do termo que vem sendo cada vez mais
usado para expressar o conjunto de habilidades desenvolvidas por meio da criação de programas computacionais ou não, a fim de
“organizar o pensamento para identificar formas mais eficientes de resolver problemas” (MARQUES, 2019, p.25) da vida cotidiana.
Com a finalidade de desenvolver o Pensamento Computacional, o professor terá o papel de facilitar o processo de aprendizagem do
estudante, orientando e estimulando a troca de experiências entre eles por meio de grupos e criações colaborativas. Para uma formação
integral, é importante que as atividades e práticas levem os estudantes a desenvolverem sua autonomia e protagonismo por meio da
interação com o mundo contemporâneo por meio do desenvolvimento de sites e algoritmos de acordo com seus interesses e realidade.
Assim, a metodologia ativa de aprendizagem baseada em projetos deve ser um dos principais encaminhamentos metodológicos para
desenvolver o pensamento crítico e computacional dos estudantes. Os projetos podem ser oriundos dos materiais didáticos ou sugeridos
pelos professores. Para isso, a utilização de computadores/notebook para pôr em prática os conhecimentos adquiridos deve acontecer
sempre que possível, para que o estudante desenvolva as habilidades de maneira ativa.
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É recomendável também que os desafios e projetos propostos pelos professores estejam de acordo com o contexto, faixa etária e
acesso aos recursos tecnológicos.
Outro encaminhamento metodológico essencial para o desenvolvimento da criticidade dos estudantes é incentivar que eles analisem
frequentemente seus próprios algoritmos e códigos, de colegas e de outros programadores, pois assim poderão reconhecer melhorias a
partir de novos conhecimentos e maneiras diferentes de resolver problemas similares. Também é importante buscar metodologias que
encoraje os estudantes a discutirem sobre suas práticas no mundo digital, suas possibilidades, hábitos profissionais e pessoais dentro da
tecnologia. Isso pode ser realizado por meio de rodas de conversas, perguntas motivadoras, leituras, estudos e simulações dirigidas por
meio de tutoriais, roteiros e vídeos. Os saberes desenvolvidos por meio do Pensamento Computacional estão diretamente relacionados às
habilidades dos quatro eixos estruturantes para os Itinerários Formativos, a saber: Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação
e Intervenção Sociocultural e Empreendedorismo. Os conteúdos trabalhados envolvem duas grandes dimensões, a da Cultura Digital e do
Pensamento Computacional, que juntas permitem uma formação teórico-crítica acerca do uso das TDIC. Nesse contexto, a prática de
pesquisar sobre as tecnologias e conteúdo é não só bem-vinda, como também primordial para a consolidação do Pensamento
Computacional sendo uma prática muito comum entre programadores.
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A avaliação consiste em uma ação ampla e complexa que envolve todos os atores que fazem parte do processo de ensino
aprendizagem das instituições de ensino. Esse processo exige intensa reflexão e planejamento para a consecução de objetivos. A avaliação
do desenvolvimento do estudante e a verificação de seu rendimento escolar dá-se em caráter formativo e deve considerar o
desenvolvimento curricular progressivo, de modo a consolidar a articulação entre as etapas de ensino, desde a Educação Infantil até o final
do Ensino Médio, bem como essa avaliação intenciona a compreensão do saber enquanto valor sócio histórico, desenvolvido ao longo do
tempo, com conhecimentos e metodologias que propiciem uma postura crítica frente às mudanças desafiadoras da contemporaneidade,
que visa a incentivar o protagonismo e a autonomia do estudante. Nesse sentido, o desempenho escolar é entendido como a verificação
da capacidade para mobilizar conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, de forma que estes possam ser articulados e integrados.
Observa-se que conteúdos, metodologias e avaliação se utilizam dos mesmos elementos didáticos (recursos, técnicas,
instrumentos, entre outros) voltados para o desenvolvimento das competências e habilidades. Isso implica na coerência entre o que e como
se ensina e aprende, e a concepção de avaliação adotada, bem como na ideia de continuidade do processo avaliativo. Assim, as
metodologias, as formas de avaliação processual e formativa serão organizadas nas instituições de ensino, por meio de atividades teóricas
e práticas, provas orais e escritas, apresentações, projetos digitais e atividades on-line, entre outras, de tal forma que, ao final do Ensino
Médio, o estudante demonstre ter adquirido as competências previstas para esta etapa de ensino. Destaca se entre as opções de avaliação
os resultados e processos na elaboração de projetos e algoritmos, na qual é possível reconhecer de maneira concreta o que o aluno
aprendeu a criar e analisar em Pensamento Computacional. Para avaliação de projetos, sugere se a criação de rubricas que facilitem a
objetividade da leitura do professor ao longo do que foi produzido. As rubricas podem ser criadas antecipadamente pelo professor ou de
comum acordo com os estudantes.
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Os recursos didáticos devem favorecer os processos de troca de saberes, de experiências, sentimentos e vivências, fomentando,
assim, a construção colaborativa de conhecimento e a resolução coletiva de problemas. Precisam ser coerentes com os encaminhamentos
metodológicos, cujo propósito é ter o estudante como protagonista do processo de aprendizagem. Assim, para realização dessas atividades
sugere-se:


Laboratório de Informática, ambientes virtuais de aprendizagem e aplicativos digitais;



Recursos audiovisuais: vídeos, áudios, músicas;



Cartolinas, papel sulfite e canetinhas;



Flip chart;



Computadores, tablets e celulares, sempre que possível.
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EMENTA - PROJETO DE VIDA9

Título do Componente Curricular Projeto de Vida
Etapa de ensino

Ensino Médio: 1ª, 2ª e 3ª séries

Carga horária

1ª série: 80 aulas anuais
2ª série: 80 aulas anuais
3ª série: 40 aulas anuais

O Projeto de Vida deve perpassar todas as áreas de conhecimento, de modo que envolva toda a equipe escolar. Ainda que se
constitua como um componente curricular específico. Há a necessidade de alinhamento de toda a equipe, a qual deve trabalhar em conjunto
para potencializar esforços e amplificar os resultados.
O Projeto de Vida está voltado para a formação integral, conforme apontado pela Lei nº 13.415 de 16 de fevereiro de 2017, em seu
art. 3°, parágrafo 7°: “os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do estudante, de maneira a adotar um trabalho
voltado para a construção de seu projeto de vida e para sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais”. Tal formação
integral envolve o desenvolvimento nas dimensões intelectual, física, emocional, social e cultural, com foco na formação de sujeitos críticos,
autônomos e responsáveis consigo mesmos e com o mundo.

9

As demais ementas da Parte Flexível Obrigatória estão presentes no Documento Orientador nº 01/2019 – DPEB/DEDUC/SEED.
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•

Criar boas expectativas em relação ao futuro;

•

Compreender que a elaboração de um Projeto de Vida deve considerar todos os aspectos da sua formação, sendo fruto de uma
análise consciente e individual;

•

Agir a partir da convicção de que o processo de escolha e decisão sobre os diversos âmbitos da vida são um ato de responsabilidade
pessoal;

•

Despertar para os seus sonhos, suas ambições e desejos, tendo mais clareza sobre onde almejam chegar e que tipo de pessoa
pretendem ser, referenciando-se nos mecanismos necessários para isso;

•

Conceber etapas e passos para a transformação dos seus sonhos em realidade;

•

Compreender que seus sonhos podem se modificar na medida em que se desenvolvem e experimentam novas dimensões da própria
vida e que o projeto de suas vidas não se encerra no Ensino Médio.

O componente curricular Projeto de Vida contribui para a formação dos estudantes por meio das aprendizagens que os ajudam a
produzir o seu projeto de vida, de modo que o estudante tem no professor a figura de alguém que o ajuda e o orienta a pensar seus sonhos,
desejos e possibilidades.
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No Ensino Médio, a reflexão e o planejamento sobre o Projeto de Vida ganha complexidade pela inserção de elementos e conceitos
que visam preparar os estudantes para a elaboração concreta dos seus projetos. As noções e conceitos como identidade, diferença, valores,
responsabilidade, ética, cidadania, competências socioemocionais, juventude, planejamento e mundo do trabalho são trabalhados com o
objetivo de preparar os estudantes para os desafios da sociedade contemporânea, considerada a partir dos seus diferentes contextos e
realidades.
Com a qualidade e a responsabilidade de se conceber o jovem em sua totalidade existencial e subjetiva, assim como assegurar à
juventude uma educação integral e transformadora; este Componente Curricular, como parte integrante do currículo do Estado do Paraná,
na presente ementa propõe ao professor que conceba os itens que se seguem como elementos de leitura e produção da realidade,
adequando o trabalho docente à cultura juvenil e ao contexto sociocultural, onde se pretende educar.
O Projeto de Vida não se reduz a uma abordagem disciplinar conteudista, pois articula-se diretamente às atividades e autorias da
realidade do jovem na sociedade contemporânea, que lhe exige competências cognitivas e socioemocionais para responder com dinamismo
aos diversos desafios pessoais e profissionais, bem como a compreensão de que suas escolhas construirão um caminho para realização
de seus sonhos.
É notadamente nos anos do Ensino Médio que os estudantes mais questionam sobre si próprios, sua identidade, suas escolhas,
alternativas e perspectivas. É também nesse período que eles ampliam suas relações sociais e vínculos. A elaboração do seu Projeto de
Vida é a sua grande tarefa e tudo isso num período em que a capacidade intelectual, as descobertas e a polarização das suas emoções e
interesses se tornam mais intensas. É tempo de fazer escolhas e tomar decisões importantes e mais complexas do que as que até agora
foram feitas, portanto, é tempo de aprender sobre como fazê-las, orientadas por critérios.
A escola contemporânea enfrenta o desafio de alinhar-se aos anseios dos jovens, que são os atores-chave dos processos de
mudanças característicos do tempo presente. Ela possui uma importância essencial na vida dos jovens, podendo proporcionar a eles um
leque de possibilidades e metas para a sua realização pessoal e profissional, aliando os seus interesses e aspirações com as coletividades.
O protagonismo do jovem e a sua eficiência para a produção autoral, estimulados no Ensino Fundamental, traduzem-se, no Ensino Médio,
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na capacidade de pensar a projeção e a construção de projetos de vida, cujo eixo representa a tônica direcional das práticas escolares
(BRASIL, 2018). Na etapa do Ensino Médio, as expectativas dos jovens estudantes frente ao futuro pessoal e profissional tornam-se mais
intensas e profundas. A dupla condição de jovem e estudante coloca em discussão uma amplitude de dilemas e anseios, bem como a
preparação que a escola proporciona aos jovens para o enfrentamento desses dilemas.
Sendo a fase juvenil decisiva para a construção dos projetos de vida, a escola pode assumir um papel central na preparação dos
seus jovens estudantes para os desafios do mundo contemporâneo, marcados pela instabilidade e imprevisibilidade, oferecendo
possibilidades de colaborar para o estabelecimento de metas e direções para as suas vidas (KLEIN; ARANTES, 2016).
Para isso, é preciso promover o protagonismo dos jovens no processo educativo, tendo como base a escuta ativa desses sujeitos.
Valorizando a promoção dos projetos de vida, a escola assume a responsabilidade de ouvir aquilo que o jovem tanto carece de dizer
(CARRANO; DAYRELL, 2013). Ouvir o jovem implica partilhar dos anseios, preocupações, inquietações e interesses da juventude e,
consequentemente, repensar as práticas escolares para que efetivamente se possa produzir conhecimento significativo com essa categoria
(DAYRELL, 2003; DAYRELL, 2007; DAYRELL, 2010). Ouvir o jovem requer o reconhecimento de que o ser humano está em processo de
construção. Esse processo envolve fomentar o compartilhamento das experiências, expectativas e necessidades, por meio da criação de
espaços para acolher o diferente e onde o jovem se sinta verdadeiramente acolhido e estimulado.
Para tanto, isso exige, por parte da escola e de seus professores, efetivo engajamento com a cultura juvenil, superando uma pretensa
neutralidade escolar e desdobrando-se na produção de um diagnóstico social, histórico, cultural e familiar do jovem real que frequenta a
escola (LEÃO; DAYRELL; REIS, 2011; DUBET, 2013). Investigar essas especificidades garante à escola construir um currículo real,
engajado com o contexto do jovem e intimamente ligado aos seus anseios, ao passo que garante aos professores compreenderem que o
jovem estudante é possuidor de desejos e valores próprios; ainda que, assim como qualquer outro ator social, também foi produzido no
seio de uma família, de uma comunidade, de uma sociedade que lhe imprimem valores, ideias, medos, angústias, sensibilidades diversas
(DAYRELL; JESUS; CORREA, 2013).
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O artigo 205 da Constituição Federal e o artigo 2° da Lei n°9.394/1996 (LDB) preveem a promoção e o incentivo ao desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Nesse sentido, o Componente Projeto de Vida
possui diálogo direto com a habilidade de reflexão do estudante, sua atuação cidadã e seus projetos existenciais como um todo. Somado
aos princípios gerais da Educação Básica, os princípios orientadores específicos que são tratados pelo artigo 5° das Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio também assinalam a importância do projeto de vida como estratégia de reflexão sobre a trajetória pessoal,
cidadã e profissional dos estudantes.
Desse modo, os conteúdos ensinados na escola não devem ser desarticulados com as exigências posteriores à conclusão da
formação básica, tornando-se essencial que o estudante se identifique com os aprendizados vivenciados na escola. Esta instituição é uma
das principais responsáveis pela qualificação e preparação para as exigências da sociedade contemporânea. Os conhecimentos escolares
devem ser atrativos para os estudantes, despertando e aprimorando os interesses pelos estudos e para as suas vidas práticas, tornando a
experiência escolar significativa e prazerosa. O reconhecimento dos jovens, suas necessidades e projetos de vida exige que a escola não
siga uma lógica puramente homogeneizante, moralizadora e rígida, e sim adaptável aos novos desafios contemporâneos, com flexibilidade,
fluidez, individuação e reconhecimento de identidades plurais (DAYRELL, 2006, p.10).
Os conhecimentos vinculados ao componente são articulados aos diferentes contextos e realidades dos estudantes, contemplando
suas especificidades e pluralidades. Na etapa do Ensino Médio, a articulação dos saberes se desenvolve por meio da articulação das
dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura. A apropriação de tais saberes pelos estudantes é de suma importância para
a sua formação e para o seu projeto de vida.
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HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando
o apoio de tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões,
opiniões e argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como
liberdade, democracia, justiça social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas
diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que
ampliem a visão de mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e
assumindo riscos para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais,
com confiança e coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e
para o coletivo que assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover
o diálogo, a colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível
local, regional, nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA:
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e
profissionais, agindo de forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos,
mobilizar apoios e recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e
oportunidades, inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e
cidadã.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

OBJETOS DO
CONHECIMENTO

Criar um ambiente reflexivo para o desenvolvimento do autoconhecimento do
estudante.
Abordar temas que estimulem o autoconhecimento, a autoconfiança e a
autodeterminação como base da autodisciplina e da autorregulação do estudante.
Levar o estudante a perceber-se, na medida em que se modifica e age no mundo
e se posiciona diante das questões para as quais é convocado a se manifestar,
interagindo com o diverso, em situações inéditas.
Oportunizar ao estudante o reconhecimento das relações de alteridade como forma
de conhecer a si mesmo.

CONTEÚDOS

CARGA
HORÁRIA

Autoconhecimento:
reconhecimento de si próprio
como ser único.

16

Autoconhecimento: qualidades e
potencialidades a desenvolver.
Identidade.

Autoconceito.
Autogestão.

Favorecer a compreensão do estudante de que a elaboração de si mesmo é uma
ocasião de se manifestar como se é e como se deseja ser.
Desenvolver no estudante a aceitação de si próprio, pelo autoconceito e
autoestima numa perspectiva afirmativa, para a realização do seu sonho.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

OBJETOS DO
CONHECIMENTO

CONTEÚDOS

Levar o estudante ao reconhecimento de si próprio, das suas forças e das
limitações a serem superadas.

CARGA
HORÁRIA
24

Identificar, desenvolver e integrar as competências para a vida pessoal, social
e produtiva.
Relacionar valores às atitudes e decisões de sua vida pessoal, social e
produtiva.
Relacionamento interpessoal
e social.

Refletir sobre a capacidade de olhar e considerar o outro sem julgamentos
prévios, com respeito à diversidade.
Capacidade de se colocar no lugar do outro antes de fazer escolhas.
Refletir sobre a interdependência da responsabilidade individual e coletiva para
a criação de uma convivência saudável.
Refletir sobre os valores morais e as atitudes éticas e suas implicações na
convivência social.

Relação interpessoal e social.

Valores na relação
interpessoal e social.
Ética, moral e cultura da paz.

Compreender a relação entre conflitos, as desigualdades sociais e a
necessidade de paz.
Capacidade de reconhecer e valorizar as diferenças.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

OBJETOS DO
CONHECIMENTO

CONTEÚDOS

Desenvolver no estudante as competências e as habilidades para atuar diante
dos desafios e das oportunidades, entendendo que somos constituídos pela
nossa identidade, nossas experiências e conhecimentos.

40

Identificar os quatro pilares do conhecimento: aprender a conhecer, aprender a
ser, aprender a fazer e aprender a conviver.

As competências dos 4 pilares do
conhecimento.

Possibilitar ao estudante o fortalecimento de suas relações sociais e vínculos,
com base na Pedagogia da Presença.
Favorecer a elaboração do seu projeto de vida como uma grande tarefa num
período em que a capacidade intelectual, as descobertas e a polarização das
emoções e interesses do estudante se tornam mais intensas.
Compreender a importância das escolhas e decisões na construção de seu
projeto de vida.

CARGA
HORÁRIA

Competências.

A presença e a integração das
competências na vida pessoal,
social e produtiva.
A importância das escolhas e
decisões fundamentadas em
critérios de um projeto de vida.

Fortalecer a capacidade do estudante de fazer escolhas e tomar decisões
importantes e complexas a respeito do seu projeto de vida, aprendendo como
fazê-las orientadas por critérios.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

OBJETOS DO
CONHECIMENTO

Identificar a relação entre saúde física e mental que levam ao bem-estar
pessoal e maneiras de cuidar de si.

Capacidade de refletir sobre a importância do diálogo como mecanismo para
a convivência e engajamento na promoção da igualdade.

CARGA
HORÁRIA

Autoconhecimento.

16

Autocuidado: saúde física e mental.

Refletir acerca do desenvolvimento de ações solidárias a partir da própria
realidade e contexto social.
Relacionar trabalho voluntário e protagonismo juvenil, aplicando os próprios
princípios, qualidades, atitudes, capacidades e conhecimentos adquiridos
através do trabalho voluntário.

CONTEÚDOS

Relacionamento interpessoal e
social.
Autoconhecimento.

Desenvolvimento pessoal.
Desenvolvimento de competências
e habilidades.
Trabalho voluntário e protagonismo
juvenil.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

OBJETOS DO
CONHECIMENTO

CONTEÚDOS

Identificar o percurso e os recursos para a elaboração do projeto de vida.

CARGA
HORÁRIA
38

Identificar as relações existentes entre ambição e esforços.
A criação do projeto de vida.
Refletir sobre a necessidade do planejamento e definir as premissas do projeto
de vida.
Reconhecer a importância de definir objetivos e metas para a construção do
projeto de vida.

Autogestão.

Plano geral da arquitetura do
projeto de vida: a visão, as
premissas, objetivos e metas.

Compreender a relação temporal entre objetivos de curto, médio e longo prazo
no projeto de vida.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

OBJETOS DO
CONHECIMENTO

Refletir sobre as alternativas para alcançar as metas.
Estabelecer relações entre objetivos, metas e estratégias e como esses
elementos devem estar operacionalizados no Plano de Ação.
Identificar os resultados alcançados e a relação destes com a elaboração do
projeto de vida.
Identificar a relação entre os indicadores de processos e os objetivos traçados.

CONTEÚDOS

CARGA
HORÁRIA

Plano de Ação: objetivos, metas
e estratégias, contexto,
premissas, estratégias e
alternativas.

26

Planejamento estratégico.
Plano de ação.

Objetivos e ações.
Ações e resultados.

Compreender a correlação entre os objetivos do projeto de vida e o imperativo
de agir e o circuito ação-resultado-ação.

Indicadores de processo.

Analisar a qualidade das próprias ações mediante as metas traçadas no plano.

Indicadores de resultados.
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CONTEÚDOS

CARGA
HORÁRIA

Desenvolver a autogestão na elaboração do cronograma do
projeto de vida do estudante.

Retomada do projeto
desenvolvido na 2ª série.

30

Estabelecer relação entre indicadores de resultados e os
objetivos traçados.

Autogestão e a elaboração do
cronograma para o projeto de
vida.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

OBJETOS DO CONHECIMENTO

Compreender a relação entre os fatores críticos de sucesso
e a consecução do projeto de vida.
Refletir sobre o percurso entre aquilo que se planeja e aquilo
que se executa.

O futuro: os planos e as decisões.

Monitoramento das fases de
execução do Plano de Ação do
projeto de vida.
Indicadores de resultados
Plano de Ação: fatores críticos
de sucesso.
Princípios gerais de gestão de
projetos aplicados ao projeto de
vida, ferramenta de melhoria
contínua e tomada de decisões.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

OBJETOS DO CONHECIMENTO

CONTEÚDOS

CARGA
HORÁRIA

Dedicar esforços no acompanhamento do projeto de vida do
estudante, suas metas e objetivos estabelecidos na 2ª série.

Elaboração do
acompanhamento do projeto de
vida.

50

Compreender a importância do acompanhamento das fases
da execução do Plano de Ação do projeto de vida.

Revisão e monitoramento das
etapas do Plano de Ação de
acordo com o projeto de vida.

Reconhecer a necessidade de melhoria contínua.

Fluxograma de verificação de
resultados.

Reconhecer a necessidade de saber lidar com imprevistos,
mudanças e solucionar problemas.
Compreender a importância da avaliação da efetividade das
soluções.
Compreender a importância do aperfeiçoamento dos
processos para a melhoria contínua.
Desenvolver competências relacionadas à solução de
problemas.
Refletir sobre a melhor maneira de lidar com os imprevistos
e as mudanças em um Plano de Ação.
Traçar algumas ações corretivas para a solução de
problemas.
Recapitular todo o processo de solução de problema para
estabelecer ações futuras: retomar o Plano de Ação – nível
estratégico; observar Plano de Ação – nível operacional –
estratégias; recapitular etapas de identificação de
problemas; reflexão para novo planejamento.

Monitoramento do Projeto de Vida.

Ciclo PDCA como ferramenta de
melhoria contínua e sua
aplicação no desenvolvimento
do Projeto de Vida e do Plano
de Ação, articuladas e
administradas em diferentes
fases: planejar (Plan), executar
(Do), avaliar (Check) e ajustar
(Act).
Desenvolvimento de
competências relacionadas à
solução de problemas,
imprevistos e as mudanças em
um Plano de Ação.
Ações corretivas para a solução
de problemas.
Ações futuras: formas de
estabelecer (nível estratégico,
operacional, replanejamento).
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A juventude é uma etapa em que as identidades são construídas e desconstruídas, sendo os jovens sujeitos a vivências e atividades
que extrapolam o contexto escolar (WELLER, 2014). É necessário que a escola estabeleça uma cultura de diálogo considerando tais
experiências, respeitando e valorizando as novidades que trazem, tendo em vista que “a dimensão educativa não se reduz à escola” tão
pouco “as conexões com os saberes extraescolares que os estudantes trazem de suas realidades específicas” (DAYRELL; REIS, 2006,
p.10).
A escola, enquanto instituição social formadora, tem também o papel de auxiliar os estudantes no reconhecimento de si como sujeitos
(DAYRELL, JESUS; CORREA, 2013), produzindo-lhes potencialidades para capacitá-los a aprender a ler o mundo, reconhecer a
responsabilidade social consigo mesmos, com o outro e com as gerações futuras, bem como o desenvolvimento da cultura do cuidado
de si, da superação das adversidades que possam vir a lhe afetar (FISCHER, 1999; FOUCAULT, 1985; FOUCAULT, 2004; FOUCAULT,
2010; DELEUZE, 1991; DELEUZE, 1992; SPOSITO, 2000; SPOSITO, 2003). O jovem pensará no seu futuro pessoal e profissional por
intermédio do “Projeto de Vida”.
Na escola o jovem se reconhece como sujeito social, se relaciona com jovens de idades semelhantes e culturas diferentes, produz
valores e planeja aquilo que deseja para a sua vida (DAYRELL, 2010; LEÃO; DAYRELL; REIS, 2011, NOVAES, 2003; NOVAES, 2000).
Todos esses elementos são linhas que atravessam o tecido do Projeto de Vida e lhe produzem os mais diversos significados.
O Projeto de Vida, assim como o jovem, por ser de natureza dinâmica, está aberto às novidades, sempre em movimento, portanto é
de grande importância que a escola e seus professores desenvolvam no jovem a capacidade de se agenciar às novidades, entendendo
que a produção de um projeto não implica a negação da mudança. Pelo contrário, o projeto de vida vai mudando, evoluindo, lapidando suas
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arestas e se articulando com novas ideias, novos anseios, novos desejos e novas práticas. A novidade do mundo é o combustível do Projeto
de Vida.
Nesse sentido, a reflexão sobre o Projeto de Vida vai muito além de um componente do currículo escolar, pois produz significados e
traça cartografias de existência com as quais o jovem pode se locomover, se articular, se movimentar no tecido social (TAPIA, 2001). O
Projeto de Vida engloba a projeção e a produção das mais diversas competências, tais como: as cognitivas, afetivas, socioemocionais,
de trabalho, além da competência de se articular ativamente na produção do próprio projeto.
Os encaminhamentos pedagógicos do Componente promovem a prática de diálogo permanente com os jovens estudantes e seus
projetos de vida, respeitando e valorizando as diferenças, as novidades que as culturas juvenis trazem, sendo que as ações dialógicas
podem ocorrer de maneira coletiva, com respeito e empatia entre os sujeitos envolvidos no processo educativo, bem como individualmente,
com atenção às diversidades dos sujeitos na autoria de suas trajetórias. Para isso, recomenda-se a prática de “Grupos de Diálogos”,
metodologia na qual o Ensino Médio e o Projeto de Vida são pensados a partir da ótica dos jovens. Essa metodologia é abordada no texto
“Juventude, projetos de vida e ensino médio”, dos autores Geraldo Leão, Juarez Dayrell e Juliana Reis, cujo link está disponível nas
referências. Tal prática visa propiciar aos sujeitos da escola um olhar sobre o jovem que vai além da condição de aluno, que muitas vezes
aparece como um dado natural, independente das suas experiências vividas, da sua idade, sexo ou origem social (LEÃO; DAYRELL, REIS,
2011).
O olhar para o estudante, a partir da sua condição de jovem, fomenta a reflexão sobre as emoções, desejos, habilidades, contexto
social e anseios sobre a formação superior e ao mundo do trabalho. O artigo “Juventude, projetos de vida e ensino médio”, dos autores
Geraldo Leão, Juarez Dayrell, Juliana dos Reis (2011), citado nas referências, contribui para o desenvolvimento dessa metodologia,
oferecendo os resultados de pesquisas com jovens estudantes de Ensino Médio do estado do Pará. Nos “Grupos de Diálogos”, os jovens
elaboraram seus projetos de vida, centrados nas expectativas de escolarização e do mundo do trabalho. A escuta ativa dos jovens por
intermédio de grupos de diálogos, depoimentos e compartilhamento de experiências em prol da elaboração dos projetos de vida possui
impactos positivos para a juventude no contexto educacional, cabendo às escolas a promoção de tais práticas.
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A prática educativa do Componente leva em consideração experiências e projetos que os jovens formulam a respeito de si e de seu
futuro. Eles assumem a autoria do seu próprio destino por meio de decisões que marcam suas trajetórias. A escola dialogal promove o
olhar para o futuro com projetos de vida e de trabalho que podem ser feitos por meio de planos de ação, que incentivam os estudantes a
refletirem sobre o “passo a passo” para o alcance de seus sonhos. Além disso, os Componentes Curriculares se articulam para que todos
os esforços da escola se concentrem em apoiar o estudante na caminhada para a realização dos seus objetivos na vida.

A avaliação é atividade essencial do processo ensino-aprendizagem e, como definida na legislação, deve ser contínua e cumulativa,
permitindo que tanto professor como estudante identifiquem o grau de compreensão e apropriação de conceitos e práticas trabalhados,
bem como das atitudes e habilidades desenvolvidas.
No caso das aprendizagens propostas pelos Componentes Curriculares da parte diversificada do currículo na oferta da Educação
em Tempo Integral, o principal objetivo da avaliação é acompanhar o percurso de cada estudante, seus ganhos e desafios, definindo ações
para avançar ou retomar processos de ensino.
Tem, assim, relação direta com conteúdo e forma do ensino, ou seja, é planejada no contexto das opções e encaminhamentos
inerentes ao Componente Projeto de Vida. Ao definir objetivos para uma atividade ou encontro, o professor seleciona quais conteúdos são
viáveis para atingi-los, bem como que encaminhamentos metodológicos e recursos são adequados para sua compreensão. Também são
planejadas atividades em que os estudantes são estimulados a experimentar situações que os levem a exercitar as habilidades e os
raciocínios vinculados aos objetivos propostos.
Neste sentido, a avaliação não deve destoar desse percurso, pois tem foco na aprendizagem como resultado do processo de
ensino. Assim, é necessário que a avaliação identifique o grau de compreensão e apropriação pelos estudantes e permita ao professor
decidir sobre retomadas ou avanços no decorrer das atividades. É essencial, além de planejar seus instrumentos e seus critérios,
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oportunizar situações contextualizadas quanto ao sentido dos conhecimentos na realidade.Os instrumentos que o professor utiliza para
avaliar também devem ser selecionados considerando as características do conhecimento, se é uma habilidade teórica ou prática, assim
como os critérios implícitos nos objetivos estabelecidos para os estudantes. Um possível roteiro para planejar a avaliação é responder a
perguntas como: quais objetivos tivemos com essas aulas? O que fizemos para alcançar esses objetivos? O que é importante que o
estudante assimile, domine ou seja capaz? Como posso identificar esse domínio?
Essas características se aplicam também à autoavaliação, a qual é uma importante forma de reflexão do estudante sobre seu
próprio percurso. Esta também deve ser conduzida pelo professor, superando formas equivocadamente simplificadas e possibilitando o
reconhecimento tanto dos desafios a serem superados, como o planejamento do próprio estudante no sentido de dedicação ao estudo.
O Projeto de Vida, concebido como estratégia de reflexão sobre as trajetórias escolares construídas a partir das “dimensões
pessoal, cidadã e profissional do estudante” é um dos princípios gerais da educação básica, também fazendo parte dos princípios
específicos do Ensino Médio (BRASIL, 2018). Nesse sentido, o Componente possui uma importância ímpar para a etapa, pensado de
maneira articulada com a noção de protagonismo dos estudantes, visando uma educação integral que ocorre em múltiplos espaços de
aprendizagem que vão além da escola e que possui diálogo com a prática social e produtiva. Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Ensino Médio, o Projeto de Vida está articulado aos “aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais” que englobam a formação
integral dos estudantes (BRASIL, 2018). Nesse sentido, ao pensar a avaliação do Componente, tais aspectos devem ser levados em
consideração.
Ou seja, é importante ressaltar que a avaliação do Componente é realizada de maneira processual, direcionando os estudantes,
ao planejamento dos seus projetos de vida, sem ênfase na avaliação tradicional, podendo ser por meio de portfólios, criações,
apresentações e compartilhamentos de experiências. A avaliação deve ter caráter formativo, considerando que se trata de um
Componente em que a dimensão pessoal, autopercepção e identidade dos estudantes são elementos centrais, visando o desenvolvimento
pessoal e social dos jovens.
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A escuta ativa e o incentivo à fala dos estudantes devem pautar as práticas no Componente Projeto de Vida. O Componente pode
ser trabalhado a partir de noções que envolvem a identidade por meio da:
•

Produção de autorretratos;

•

Linhas do tempo que refletem sobre o passado, presente e futuro;

•

Representações teatrais sobre as instituições sociais familiares e escolares;
O trabalho com os Grupos de Diálogo, que por sua vez, poderá abordar:

•

Problematizações a respeito da sala de aula e os sentidos da educação para os jovens;

•

Reflexão sobre o mercado de trabalho e as possibilidades de atuação profissional podem ser realizadas através dos contatos com o
setor produtivo, participação em feiras e visitas técnicas.
E ainda, pode-se explorar filmes e documentários que fomentem a reflexão sobre os anseios dos jovens. Uma sugestão refere-se

ao documentário “Nunca me sonharam”, da diretora Cacau Rhoden, que discute os desafios, expectativas e sonhos dos jovens nas escolas
públicas do Brasil. Trajetórias de sucesso e realização profissional, podem também servir de incentivo aos estudantes para planejarem e
estruturarem os seus projetos de vida.
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EMENTA - EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Título do Componente Curricular

Educação Financeira

Etapa de ensino

Ensino Médio - 1ª, 2ª e 3ª séries

Carga horária

02 aulas semanais

A Educação Financeira, na parte flexível do currículo, visa aprofundar e ampliar os conhecimentos dos estudantes, preparando-os
para prosseguir com seus estudos, exercer de forma crítica e sustentável sua cidadania e resolver problemas da vida cotidiana. É
fundamental destacar que, por meio de competências e habilidades desenvolvidas, os estudantes, através da investigação da realidade e
do conhecimento historicamente construído:
vivenciem experiências educativas profundamente associadas à realidade contemporânea, que promovam a sua formação pessoal,
profissional e cidadã. Para tanto, buscam envolvê-los em situações de aprendizagem que os permitam produzir conhecimentos, criar, intervir
na realidade e empreender projetos presentes e futuros (BRASIL, 2020, p. 1).
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Cabe ressaltar que por competência entende-se a “mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades
(práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da
cidadania e do mundo do trabalho” (BRASIL, 2018, p. 13). Nesse contexto, podemos afirmar que essa estrutura pedagógica visa a:
Formação e o desenvolvimento humano global, o que implica compreender a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento,
rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva. Significa, ainda, assumir
uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto – considerando-os como sujeitos de aprendizagem – e
promover uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e diversidades
(BRASIL, 2018, p. 14).

O estudante é o protagonista da construção da sua aprendizagem e, já há muito tempo, não mais um mero ouvinte, como num
repositório de conteúdo. Espera-se que ele possa desenvolver uma participação ativa na construção do conhecimento, pois hoje, na escola,
é necessário fazer com que os estudantes adquiram, somados aos conhecimentos teóricos, as práticas para que possam atuar e transformar
o mundo onde vivem, buscando sempre uma vida digna onde, como cidadãos, possam, de fato, exercer seus direitos e, em contrapartida,
cumprir com seus deveres, contribuindo assim para a construção de um mundo mais humano.
Esta perspectiva da formação integral do estudante requer considerar as demandas e as necessidades do mundo contemporâneo
e, por meio da Educação Financeira, é possível estimular a busca por soluções criativas para temas do cotidiano a partir de saberes
desenvolvidos.
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Espera-se que a Educação Financeira, sendo viabilizada de forma intencional no espaço escolar, contribua com a construção das
competências necessárias para que os estudantes enfrentem os desafios sociais e econômicos da sociedade, além dos seus próprios, com
mais segurança, domínio, controle e conhecimento técnico do tema, entendendo que essa atitude faz parte de seu exercício de cidadania.
O trabalho com a Educação Financeira na escola deve priorizar um ensino que busque um olhar interdisciplinar estabelecendo interrelações com os conceitos e práticas, ampliando as diversas abordagens dos conteúdos levando-se em conta a ampla dimensão do
conhecimento com relação com o contexto do mundo real. Além de estabelecer conexão entre objetos do conhecimento e o contexto do
dia a dia do estudante, busca-se também desenvolver capacidades decisórias para suprir os interesses e perspectivas em relação ao seu
projeto de vida, bem como uma postura consciente em relação às questões financeiras.

Ensinar Educação Financeira no espaço escolar para estudantes do Ensino Médio nos leva a pensar num “para quê” e com isso
encontrar muitos “como fazer”.
Os estudantes que forem privilegiados com esses ensinamentos na escola precisarão saber o “para quê” estão aprendendo a lidar
com os recursos financeiros e não somente o “por quê” desses estudos. Precisarão estar engajados com o tema e não apenas serem
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“obedientes” a ele, compreendendo que o tema “financeiro” perpassará por todas as etapas de suas vidas, nos mais diversos cenários e
situações.
O trabalho com a Educação Financeira é um assunto abrangente e que somente com a mediação do professor e o envolvimento
dos estudantes será possível verificar todas as implicações da prática consumista no dia a dia de todos. Essa reflexão é muito importante
para despertar junto aos estudantes a motivação necessária na busca dos conhecimentos matemáticos de acordo com a realidade de cada
um, estabelecendo um constante diálogo entre a Matemática Financeira e o exercício da cidadania.
Este estudo torna-se essencial no meio educacional desde a Educação Básica, visto que no mundo contemporâneo existe um
número cada vez mais expressivo de bens e serviços que podem ser usufruídos, porém, em contrapartida requer uma consciência e
responsabilidade na tomada de decisões sobre sua utilização. Assim, o aprendizado da Matemática Financeira é essencialmente relevante
para poder gerir as finanças pessoais e familiares em um tempo em que, por exemplo, os crediários proliferam e a grande maioria das
pessoas não têm o conhecimento necessário para calcular corretamente os juros e as suas consequências no orçamento familiar.
O desenvolvimento das situações financeiras interfere no modo de vida das pessoas e exige novas estratégias e conhecimentos,
que possibilitem à educação acompanhar as transformações na sociedade, pois, na realidade brasileira, observa se que grande parte da
população está sempre com as finanças desequilibradas e isto ocorre, algumas vezes, pela falta de planejamento e conhecimento sobre o
assunto.
Assegurar a formação integral do estudante requer enfrentar situações complexas da vida cotidiana que envolve dimensões sociais,
políticas, culturais e econômicas. Por meio da Educação Financeira, pretende-se desenvolver uma conduta consciente em relação às
questões financeiras visto que, “educar o consumidor é educar o cidadão, e a escola tem a função histórica e social nessa direção”
(ARAÚJO, 2009, p.145).
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Por meio do desenvolvimento de competências específicas a possibilidade de conquistar uma melhor qualidade de vida; por meio
do uso consciente do dinheiro, do gerenciamento de seu consumo e planejamento financeiro, os estudantes podem fazer escolhas mais
assertivas, aumentando a parcela de indivíduos autônomos em relação a suas finanças pessoais, afastando-se de dívidas descontroladas,
fraudes e situações arriscadas que comprometem seu bem-estar social.
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HABILIDADE DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e recursos,
para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
Sugestão
Objetos do
Objetivos de aprendizagem
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Conhecer o objetivo da Educação Financeira e suas
A Educação Financeira
A importância da Educação Financeira e para que ela
implicações nas decisões de consumo.
serve.
02
HABILIDADE DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções de problemas diversos.
Sugestão
Objetos do
Objetivos de aprendizagem
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Diferentes fontes de renda.
Conhecer as diferentes fontes de renda (fixas e variáveis).
Receitas (fixas).
Aumentando a minha renda
Compreender o processo de gestão financeira e
organização de orçamento individual e familiar.
(receitas variáveis).
Despesas.
Elaborar orçamento financeiro para realizar análise de
Despesas fixas e variáveis.
Organização Financeira
receitas e despesas.
Análise de gastos (para onde está indo meu dinheiro).
Relação receitas e despesas.
Origem e destino do
dinheiro Planejamento
Gestão Financeira (planilhas e
14
listas).
Orçamento individual.
Orçamento familiar.
“Enxugando” as despesas.
Provisões – preparado para
imprevistos.
Pagar à vista ou a prazo.
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HABILIDADES DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos para
lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
Sugestão
Objetos do
Objetivos de aprendizagem
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Compreender ativos e passivos para aplicar na gestão de
recursos financeiros.
Conhecer e compreender os tipos de investimentos
(poupança, bolsa de valores, Tesouro Direto etc.)
Conhecer o programa Nota Paraná e analisar seus
benefícios individuais e coletivos.

Aumento da renda.

Ativos e passivos.
Investimentos.
Tipos de investimentos.
Risco e retorno.
Como reverter impostos (Nota
Paraná).
Poupança.
Taxas de captação.

14

HABILIDADES DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos para
lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Analisar situações de contratação e implicações futuras na
O endividamento.
realização de empréstimos e financiamentos.
Como sair do endividamento.
Conhecer e analisar os produtos e serviços bancários
Empréstimo.
disponíveis.
Endividamento
Negociando as dívidas.
16
Diferentes formas de empréstimos (pessoal, banco,
Conhecer a função do Sistema de Proteção de Crédito (SPC)
empresas).
para compreender a importância do planejamento financeiro.
Taxas de juros.
Uso do crédito.
Produtos bancários – muito
cuidado.
Serviço de Proteção ao Crédito.
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HABILIDADES DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos para
lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Identificar os padrões comportamentais relacionados
O que me faz gastar? (Análise e
ao consumo para adotar atitudes positivas como
relação com o planejamento).
consumidor.
Necessidade x desejo.
Eu quero, mas eu preciso?
Diferenciar consumo e consumismo.
Comprar por impulso.
Planejamento de gastos e
Identificar e compreender as formas de crédito disponíveis
endividamento.
Ir ao mercado com fome: comportamentos positivos e
ao consumidor.
negativos na hora das compras.
18
Cuidado com as promoções.
Compreender e analisar juros simples e juros compostos
Armadilhas de consumo.
para tomada de decisão em situações diversas.
Cartão de crédito: mocinho ou vilão? Taxas de juros simples e compostos Melhor comprar à vista ou
Conhecer os direitos do Consumidor e sua aplicação
parcelar? A importância de comparar os preços. É meu
em situações cotidianas.
direito: Código de Defesa do Consumidor e PROCON.
HABILIDADES DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e recursos,
para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Conhecer as características que constituem o perfil de um
empreendedor.
Perfil empreendedor.
08
Empreendedorismo.
Compreender os processos relacionados ao ato de
Valor agregado a um produto.
empreender e a necessidade de planejamento.
Reconhecer como o plano de negócios organiza o início ou
a ampliação de um empreendimento.

Plano de negócio.
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HABILIDADES DO EIXO MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional, nacional
e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Reconhecer como o planejamento financeiro ajuda a
Aquisição de um bem (celular,
realizar projetos pessoais ou coletivos.
08
Concretização de metas de
computador).
consumo.
Financiamento: quando fazer.
Viagem em família

HABILIDADES DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e recursos,
para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Utilizar a Educação Financeira como uma ferramenta de
planejamento para um consumo consciente.
A Educação Financeira.
Educação Financeira na escola. (retomada).
02
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HABILIDADES DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMFICG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

O Real.

Compreender a relação das moedas entre os países.

16

Inflação.
O dinheiro

O poder de compra com o Real.

Efetuar conversões entre moedas estrangeiras.

Real

Conhecer as diferenças entre importação e exportação e
sua influência na economia nacional.

Dólar

Câmbio e conversão.

Euro

Taxas de câmbio.

Analisar os fatores de risco envolvidos em compras no
exterior.

Sugestão
de carga
horária

A história do dinheiro no Brasil.

Conhecer a história da moeda brasileira (Real), analisando
os fatores que interferem na valorização e desvalorização
de uma moeda.

Compreender como é formada a taxa de câmbio.

Conteúdos

As principais moedas dos outros países (Dólar, Euro).

Exportação e importação: o que influencia na vida
pessoal e financeira.
Compras no exterior.

262

HABILIDADES DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMFICG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias
digitais.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Profissões do futuro.
Conhecer aptidões individuais, inclinações profissionais e
aplicá-las no desenvolvimento do seu projeto de vida.
Projeto de vida: escolhas pessoais. Um emprego x meu
sonho.
O mundo do Trabalho
(primeiro emprego e
Estilo de vida x emprego.
Elaborar um currículo e compreender como se preparar
para um processo seletivo profissional.
desemprego)
Estágio.
Currículo.
16
Entender os lançamentos na folha de pagamento.
Entrevista de emprego.
Carteira de trabalho.
Entender e diferenciar os sistemas de previdência
Salário: descontos e benefícios.
existentes para planejar a aposentadoria.
Aposentadoria: Previdência Social e Previdência Privada.
Desemprego.
Conhecer estratégias para superar o desemprego e se
Habilidades para superar o
realocar no mercado de trabalho.
desemprego.
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HABILIDADES DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive
relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Identificar seu perfil de empreendedor.
Negócio próprio
Perfil empreendedor
Conhecer perfis empreendedores de sucesso: exemplos.
Empreendedorismo.
Jogos empresariais.
Competências no contexto do
Identificar
e
diferenciar
empreendedorismo
de
empreendedorismo.
Planejamento.
intraempreendedorismo.
Empreendedorismo e
11
intraempreendedorismo.
Conhecer o SEBRAE e sua forma de atuação.
Aperfeiçoamento de competências e habilidades do
empreendedorismo (SEBRAE)
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HABILIDADES DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMFICG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias
digitais.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Identificar demandas da comunidade que possam gerar
Pesquisa de Mercado: produto ou serviço. Análise de
novos negócios.
demanda: oferta e procura. Público-alvo.
Plano de negócios.
Reconhecer o público-alvo de um negócio.
Recursos necessários para o
empreendimento (humanos, materiais e de capital).
Conhecer os passos para elaborar um plano de negócios.
Projeções de vendas e lucros.
Abertura de um
Identificar os tipos de recursos necessários para a
negócio: Estrutura e
Estimativas.
20
implantação de um empreendimento.
Funcionamento
Tributação
Provisão.
Demonstrar a viabilidade de um plano de negócios.
A importância do seguro.
Ética e responsabilidade
Conhecer os tributos que todo empreendedor deve pagar e
Financiamento.
como utilizar as opções de investimentos, financiamentos,
Crédito.
seguros e créditos para empreendedores.
Consórcio.
Endividamento Empresarial
Analisar taxas de juros para tomada de decisão em
Taxas de Juros e equilíbrio financeiro empresarial
situações cotidianas do empreendimento.
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HABILIDADES DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMFICG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias
digitais.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Ganhos (receitas) – empregado ou empreendedor.
Diferenciar receita e despesa e elaborar uma planilha de
gestão dos recursos com ou sem o uso tecnologias.
Gastos (despesas).
Relação receitas x despesas – o uso de planilhas.
Planejar o uso do saldo positivo do seu orçamento,
Orçamento superavitário.
Gestão Financeira (vida
considerando as diversas possibilidades de investimento e
profissional x vida
A importância de poupar.
aplicações.
financeira)
Tipos de investimentos.
A importância do tempo nos
15
Conhecer e avaliar os diferentes meios de realizar grandes
Receitas x despesas
investimentos
sonhos (aquisição de bens, investimento em formação
Ativos e Passivos.
profissional, viagens etc.).
Saldo positivo
Comprando um bem: carro e casa.
Financiamento: quando fazer.
Aperfeiçoamento profissional.
O sonho da universidade.
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HABILIDADES DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive
relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Relatar como a Educação Financeira impacta a vida das
Retomada da importância da educação financeira
pessoas individualmente e coletivamente.
(nivelamento).
A Educação Financeira.
02
HABILIDADE DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMFICG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias
digitais.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Compreender e diferenciar os princípios de análise técnica
e análise fundamentalista.
Comparar a rentabilidade de investimentos por meio da
análise técnica.
Calcular a taxa mínima de atratividade de um negócio.
Analisar a taxa interna de retorno (TIR), utilizando a taxa
de desconto e o valor presente líquido (VPL).

Engenharia econômica.

Sugestão
de carga
horária

Conteúdos
Microeconomia e decisões pragmáticas - Princípios de
análise fundamentalista Projetos de investimento análise de prós e contras.
Liquidez, risco e rentabilidade.
Horizonte de investimento.
Diversificação.
Tributos.
Impactos da variação dos juros, inflação e câmbio.
Cálculo da taxa mínima de atratividade - Custo de
capital e custo de oportunidade. Valor presente do
dinheiro ou valor presente líquido (VPL): cálculo.
Valor presente e valor futuro.

26

(continua)

267

(continuação)

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Identificar, diferenciar e analisar os diferentes tipos de
gráficos relacionados ao mercado financeiro.

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

Taxa de desconto.
Anuidades e perpetuidades.

Compreender a gestão econômica e seus eixos.

Comparação de diferentes valores no tempo.
Engenharia econômica.

Gestão econômica: Gestão de custos, Gestão de
investimentos, Gestão de riscos
Fluxo de caixa: entrada, saída e
projetados.
Taxa interna de Retorno (TIR) - Cálculo TIR e
diferentes investimentos: utilização da TIR para a
escolha de projetos.

HABILIDADE DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMFICG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias
digitais.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Compreender para que serve e como funcionam as
Retomada do empreendedorismo com foco no
cooperativismo.
08
cooperativas de crédito.
O Cooperativismo
Cultura e trabalho cooperativo: uma possibilidade para
empreender.
Empreendimento
Cooperativa de crédito: definição.
Cooperativa crédito x instituições bancárias.
Cooperativa de crédito
A credibilidade das cooperativas de crédito.
Cooperativas: Estrutura e
organização
Possibilidade para investimento e crescimento em
comunidade.
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HABILIDADE DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMFICG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias
digitais.
HABILIDADE DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos para
lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Compreender os conceitos básicos do mercado financeiro
Ativos e Passivos.
para diferenciar investimentos de renda fixa e renda
Possibilidades de rendimentos.
variável.
Mercado Financeiro.
Tipos de investimentos.
Compreender os diferentes tipos de aplicações financeiras
Poupança.
por meio de sites e aplicativos de corretoras de
Características de um Fundo de Investimento.
investimentos.
Riscos.
20
Simulador de investimentos.
Reconhecer e analisar os riscos envolvidos em diferentes
CDB – Certificado de Depósito
tipos de investimentos e gerenciá-los conforme o perfil do
Bancário.
investidor.
Simulador de rendimentos do CDB. Características do
Tesouro Direto. Simulador de Tesouro Direto.
Mercado Financeiro e
O Mercado de Ações.
investimentos
O que é uma Ação
Onde e como investir no mercado de ações.
Ações de investimento como renda variável - a oscilação
do Mercado de ações.
Ações ordinárias vs preferenciais
Dividendos
Bolsas e Índices
Os tributos no Mercado de Ações. Simuladores de
Investimento.
Carteira de Investimento
Criptomoedas
Investimento em Imóveis
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HABILIDADE DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMFICG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias
digitais.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Compreender como a inflação é calculada e como o
Moeda.
consumidor é afetado por essa taxa.
Inflação: como ela afeta a vida pessoal. Como atenuar os
16
efeitos da inflação. Balança Comercial.
Compreender o que pode gerar uma crise econômica e
Mercado Financeiro Nacional - principais características.
seus impactos na vida do consumidor.
PIB e IDH.
Economia Nacional e
Conhecer o Mercado Financeiro Nacional e como ele
Exportação.
Internacional
funciona.
O reflexo da economia na vida cotidiana. Crise Financeira:
impacto na vida do cidadão.
Compreender a balança comercial: importação e
Valorização dos produtos nacionais. Importação e impacto
exportação.
na economia. Relações internacionais - Impacto no Brasil.
HABILIDADE DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMFICG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias
digitais.
Sugestão
Objetivos de aprendizagem
Objetos do
Conteúdos
de carga
Conhecimento
horária
Conhecer a destinação dos tributos e o impacto da
Destinação dos tributos
sonegação fiscal para a sociedade.
A nota fiscal x serviços públicos.
Bens e serviços públicos: para
08
Conhecer o que são contas públicas e como acompanhar a
quem?
sua fiscalização.
Contas públicas.
Economia Pública
Acompanhamento das contas
públicas.
Corrupção e o impacto social
Canais de denúncia.

270

Os momentos de aprendizagem na unidade curricular Educação Financeira serão oportunidades para que os estudantes exponham
suas dúvidas, dificuldades e anseios em relação às finanças, ao futuro e para que encontrem no professor uma escuta ativa.
Não poderá ser “mais do mesmo” e sim momentos em que construam conhecimentos sólidos, de forma prática e pertinentes à faixa
etária, os quais serão revisitados com o passar dos anos, na “lida com” o dinheiro, investimentos, com o seu lado empreendedor, ou
apenas no intuito de administrar bem seu patrimônio.
A Educação Financeira no ambiente escolar, proporciona uma reflexão sobre hábitos e costumes financeiros culturalmente
instituídos. Ao levar em consideração o contexto social e familiar do estudante, este é estimulado a envolver-se em práticas, análises e
reflexões que contribuem para o engajamento no enfrentamento de situações complexas da vida cotidiana que afetam sua realidade.
Nessa perspectiva, os problemas estudados em sala de aula devem ser relevantes e estar de acordo com seus interesses.
As metodologias ativas são ótimas alternativas para a condução das aulas, pois “convidam o estudante a abandonar sua posição
receptiva e participar do processo de aprendizagem, por novas e diferentes perspectivas, como decisor, criador, jogador, professor, ator,
pesquisador e assim por diante” (Mattar, 2017, p.22). Trata-se de uma postura protagonista e autônoma por parte dos estudantes e de
aulas mais diversificadas em termos de metodologias, técnicas e tecnologias por parte dos docentes, que poderão lançar mão de trabalho
com projetos, sala de aula invertida, pesquisa, problematizações, desafios e resolução de problemas, discussão de cases, aprendizagem
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em pares, gamificação, dentre outras possibilidades tecnológicas, tudo isso favorecendo o desenvolvimento de competências e
habilidades de real importância e significado para o estudante do século XXI, bem como mais diálogo e reflexão.
A utilização de computadores/notebook para pôr em prática os conhecimentos adquiridos deve acontecer sempre que possível,
para que o estudante desenvolva as habilidades de maneira ativa. É recomendável que as situações problema propostas pelos professores
estejam de acordo com o contexto, faixa etária e acesso aos recursos tecnológicos.

A avaliação consiste em uma ação ampla e complexa que envolve todos os atores que fazem parte do processo de ensino
aprendizagem das instituições de ensino. Esse processo exige intensa reflexão e planejamento para a consecução de objetivos. A
avaliação do desenvolvimento do estudante e a verificação de seu rendimento escolar dá-se em caráter formativo e deve considerar o
desenvolvimento curricular progressivo, de modo a consolidar a articulação entre as etapas de ensino, desde a Educação Infantil até o
final do Ensino Médio, bem como essa avaliação intenciona a compreensão do saber enquanto valor sócio histórico, desenvolvido ao
longo do tempo, com conhecimentos e metodologias que propiciem uma postura crítica frente às mudanças desafiadoras da
contemporaneidade, que visa a incentivar o protagonismo e autonomia do estudante. Nesse sentido, o desempenho escolar é entendido
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como a verificação da capacidade para mobilizar conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, de forma que estes possam ser
articulados e integrados.
Observa-se que conteúdos, metodologias e avaliação se utilizam dos mesmos elementos didáticos (recursos, técnicas,
instrumentos, entre outros) voltados para o desenvolvimento das competências e habilidades. Isso implica na coerência entre o que e
como se ensina e aprende e a concepção de avaliação adotada, bem como na ideia de continuidade do processo avaliativo. Assim, as
metodologias e as formas de avaliação processual e formativa serão organizadas nas instituições de ensino, por meio de atividades
teóricas e práticas, provas orais e escritas, apresentações, projetos digitais e atividades on-line, depoimentos, trabalhos em pares ou
grupos maiores, teatralizações, simulações do cotidiano, diálogos com o docente, recursos tecnológicos, games, plataformas adaptativas
entre outras, de tal forma que, ao final do Ensino Médio, o estudante demonstre ter adquirido as competências previstas para esta etapa
de ensino. Os instrumentos de avaliação precisam ser uma extensão daquilo que foi desenvolvido nos encontros e seus dados devem
servir para a tomada de decisão dos próximos passos, ou já, para desenhar o percurso a ser seguido.
Por meio dos instrumentos escolhidos, os estudantes poderão entrar em contato com múltiplas experiências de aprendizagem,
aquelas que realmente precisam porque têm dificuldades, mas também aquelas que poderão oferecer um “ir além” e que falarão
diretamente às suas habilidades.
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Os recursos didáticos devem favorecer os processos de troca de saberes, de experiências, sentimentos e vivências, fomentando,
assim, a construção colaborativa de conhecimento e a resolução coletiva de problemas. Precisam ser coerentes com os encaminhamentos
metodológicos, cujo propósito é ter o estudante como protagonista do processo de aprendizagem. Assim, para realização dessas
atividades sugere-se:


Laboratório de Informática, ambientes virtuais de aprendizagem e aplicativos digitais



Recursos audiovisuais (vídeos, áudios, músicas, etc);



Cartolinas, papel sulfite e canetinhas;



Flip chart;



Computadores, tablets e celulares, sempre que possível.

ARAÚJO, R. M. B. de. Alfabetização econômica: compromisso social na educação das crianças. São Bernardo do Campo: Universidade
Metodista de São Paulo, 2009.
BRASIL.
Base
Nacional
Comum
Curricular.
Ensino
Médio.
Disponível
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EMENTA - PENSAMENTO COMPUTACIONAL

Título do Componente Curricular

Pensamento Computacional

Etapa de ensino

Ensino Médio - 1ª série

Carga horária

02 aulas semanais

Com a Lei Federal n.º 13.415/2017 são estabelecidas as premissas para uma nova forma de oferta do Ensino Médio. Em 2018, é
homologada a Base Nacional Comum Curricular para essa etapa de ensino, que estabelece as competências que o estudante precisa
desenvolver, visando sua formação integral. É importante destacarmos que tais competências já são premissa da elaboração curricular no
Ensino Fundamental, e que no Ensino Médio são mobilizadas por meio das quatro áreas do conhecimento:
Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, e Ciências Humanas
e Sociais Aplicadas.
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É fundamental apontarmos que a competência deve ser compreendida como “mobilização de conhecimentos (conceitos e
procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da
vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho” (BRASIL, 2018, p. 13). Nesse contexto, podemos afirmar que essa
estrutura pedagógica visa a
formação e o desenvolvimento humano global, o que implica compreender a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento,
rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva. Significa, ainda, assumir
uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto – considerando-os como sujeitos de aprendizagem – e
promover uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e diversidades
(BRASIL, 2018, p. 14).

Esse olhar integral para a formação do sujeito envolve, de forma direta as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação
(TDIC), quando na BNCC é descrita uma competência diretamente voltada para o uso desses recursos. Como afirma o Referencial
Curricular para o Ensino Médio do Paraná, a Competência de Cultural Digital:
busca compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas
diversas práticas sociais (incluindo as escolares): Para se comunicar, acessar e disseminar informações; produzir conhecimentos, resolver
problemas, exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva (PARANÁ, 2021, p. 59).

Nesse contexto, percebemos que não se trata apenas do conhecimento dos TDIC, mas sim a forma como esses são utilizados no
cotidiano, trabalhados sob a perspectiva dos quatro pilares da educação: saber ser, saber conhecer, saber fazer, saber conviver.
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• Apoiar os jovens no processo de aprendizagem do uso das TDIC e sua aplicabilidade na resolução de problemas do
cotidiano;
• Auxiliar os estudantes no processo de reflexão crítica e uso ético das TDIC;
• Desenvolver habilidades e competências para a criação de tecnologias digitais como sites, jogos e aplicativos, por meio de
linguagens de programação e marcações.

A partir da BNCC, a formação integral do sujeito perpassa a concepção do desenvolvimento de competências que abrangem dez
aspectos da vida, dentre esses aspectos está a cultura digital. Esta relaciona-se à compreensão, à utilização e à criação de TDIC a partir
de uma perspectiva progressiva da aprendizagem. Sob essa ótica, destaca-se que o conjunto de habilidades que norteiam esse processo
não são desenvolvidas de modo pontual, mas ao longo de todo o Ensino Médio. Isso resulta em entender que uma competência não é
desenvolvida apenas com atividades pontuais, mas sim, com um conjunto sistemático de estratégias pedagógicas que visam um
determinado fim.
Compreendendo esses elementos, destacamos que o Referencial Curricular para o Ensino Médio do Paraná, demonstra essa
transversalidade ao inserir as TDIC na prática de todas as áreas da Formação Geral Básica, como também na elaboração dos Itinerários
Formativos. Entretanto, considera-se de fundamental importância a oferta, na 1ª série do Ensino Médio, de uma unidade curricular que
verse sobre as TDIC, visando auxiliar o estudante no uso dessas ao longo das etapas de ensino.
280

HABILIDADE DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos para
lidar com as incertezas e colocá-las em prática.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Conteúdos

Carga
Horária

Linguagem de programação visual: Scratch.
Compreender o que são algoritmos e usar o raciocínio
lógico para criar e depurar programas simples.

Introdução à lógica de programação.
Breve história da criação de jogos: Clássico Pong.

Compreender as etapas do pensamento computacional,
levando em consideração a ordem correta dos passos
para desenvolver uma aplicação.

Figuras digitais.
Funcionalidades de um jogo e possibilidades de melhoria.

Compreender os conteúdos relacionados a variáveis e
funções.
Criar um jogo completo com animações, controles, sons e
placar.

05

Plano cartesiano.
Lógica de programação
Scratch e JavaScript.

Ambiente de programação: P5.js.
Linguagem de programação Textual: Javascript.
Funções.
Variáveis.
Anotações no código.
Condicionais.
Controles.
Bibliotecas do Github.
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HABILIDADE DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos para
lidar com as incertezas e colocá-las em prática.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Conteúdos

Carga
Horária

O que é o Github.
Conhecer e manusear o Github nas suas diversas
aplicações como armazenamento de projetos, licenças de
uso e portfólio profissional.

02

Como criar uma conta no Github.
Portfólio e organização de
projetos.
Github.

Como criar um repositório e tags no Github.
Como criar um perfil profissional do Github.
Respeito à autoria no compartilhamento de projetos.
Privacidade e dados pessoais.
Linguagem no compartilhamento de projetos e
informações.

HABILIDADES DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e recursos,
para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.

Objetivos de aprendizagem

Conhecer e elaborar metas pessoais e profissionais bem
como o planejamento estratégico para realizá-las.

Objetos do
Conhecimento

Conteúdos

Planejamento pessoal.

Objetivos e metas pessoais e profissionais.

Carga
Horária
01
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HABILIDADE DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e coragem,
assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.

Objetivos de aprendizagem

Objetos Do
Conhecimento

Conteúdos

Carga
Horária

Produção de páginas na internet (I).
Ambiente de programação: Sublime Text.
Conhecer a estrutura básica de HTML.
Compreender o processo de planejamento de produção de
uma página na internet.

Estrutura básica e separação de conteúdos no HTML:
<html>, <body>, <meta>, <title>, <head>,
<DOCTYPE>, <lang> e <charset>.

Conhecer as linguagens de front-end (HTML e CSS), suas
funções numa página na internet e a relação entre as duas
linguagens.

Introdução à linguagem CSS.

Desenvolver uma página na
linguagens HTML e CSS.

internet aplicando as

Compreender diferenças entre números hexadecimais e
decimais.

07

Introdução à linguagem HTML à suas tags de título
(<h1>) e tags de texto (<p>, <strong>, <em>).

Linguagem de programação
HTML e CSS.

Alterações no estilo do texto: text align, font-size,
background, color.
HTML: <style>.
Edição de texto com HTML.
Estilo em cascata no CSS.
Cores hexadecimal e RGB.
CSS in line e CSS externo.
Imagens em uma página web.
Propriedades height, width, padding e margin.
Times de Front-End.
Listas não-ordenadas e listas ordenadas: <li>.
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HABILIDADE DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e coragem,
assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Conteúdos

Carga
Horária

Produção de páginas na internet (I).
Compreender a estrutura da página HTML.

Ambiente de programação: Sublime Text.

Conhecer reset.css e o posicionamento pelo CSS.

Estrutura básica e separação de conteúdos no HTML:
<html>, <body>, <meta>, <title>, <head>,
<DOCTYPE>, <lang> e <charset>.

Diferenciar inline, block e inline block.
Compreender e aplicar bordas e pseudo-classes CSS em
páginas na internet.

Introdução à linguagem CSS.
Alterações no estilo do texto: text align, font-size,
background, color.

Entender as diferenças entre as estilizações position: static,
relative e absolute.

HTML: <style>.
Edição de texto com HTML.

Entender a importância de programar um cabeçalho.
Conhecer a tabela Unicode. Criar um rodapé na página na
internet.

07

Introdução à linguagem HTML à suas tags de título
(<h1>) e tags de texto (<p>, <strong>, <em>).

Linguagem de programação
HTML e CSS.

Estilo em cascata no CSS.
Cores hexadecimal e RGB.
CSS in line e CSS externo.
Imagens em uma página web.
Propriedades height, width, padding e margin.
Times de Front-End.
Listas não-ordenadas e listas ordenadas: <li>.
Classes no CSS.
Divisões de conteúdos: <div>. Comportamentos inline e
block.
Cabeçalho da página web: <header>.
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HABILIDADES DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive
relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Conteúdos

Carga
Horária

Mercado de trabalho e profissões da Computação.
Conhecer aptidões individuais e inclinações profissionais e
aplicá-las no desenvolvimento do seu projeto de vida.

Orientação profissional.

03

Hábitos e hábitos-chave pessoais e profissionais.

Conhecer o cotidiano de trabalho na Área da Computação:
as principais possibilidades de atuação e a
empregabilidade.
HABILIDADE DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e coragem,
assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Conhecer e compreender os requisitos básicos e construir
formulários com HTML e CSS.
Criar formulários complexos
formulários, campos e tabelas.

e

utilizar

estilos

para

Entender a hierarquia no CSS.
Aplicar comandos em CSS para gerar transições e
transformações na página.

Linguagem de programação
HTML e CSS.

Conteúdos

Carga
Horária

Introdução à criação de formulários em uma página na
internet.
Tags <form>, <input>, <label>.
Atributo da tag <input>: type, id.
Atributo da tag <label>: for.
Tipos de input: text, submit.
Estilização de formulários de uma página web.
Tipos de campos: textarea, radio, checkbox.
Campo do tipo <select> e suas opções <option>.
Hierarquia no CSS.
Tipos de inputs: email, tel, number, password, date,
datetime, month, search.
Campos obrigatórios: atributo required.

07

(continua)
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(continuação)
Sugestão de preenchimento para os campos com o atributo
placeholder.
Seleção de uma opção por padrão com o atributo checked.
Elementos fieldset e legend.
Atributo alt.
Estilização de botão para envio do formulário.
Propriedade transition e transform do CSS.
Modificação do estilo com o ponteiro do mouse por meio
da propriedade do CSS cursor.
Tabelas no HTML: <table>, <tr>, <toda>, <thead>, <tbody>,
<th>, <tfoot>.
Estilização de tabelas.
HABILIDADES DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Conhecer e aplicar técnicas de organização pessoal.
Compreender a carreira, a
um programador.

rotina e os hábitos de

Planejamento pessoal.

Conteúdos

Carga
Horária

Rotinas de trabalho na programação.

03

Procrastinação.
Autoconhecimento.
Como combater a procrastinação.
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HABILIDADES DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e coragem,
assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Importar conteúdo externo na página HTML, como fontes,
vídeos e mapas.
Conhecer pseudo-classes e pseudo-elementos.
Utilizar seletores de CSS avançados.
Compreender e aplicar viewport e design responsivo para
computador, smartphone e tablet.

Linguagem de programação
HTML e CSS.

Conteúdos

Carga
Horária

Medidas proporcionais com CSS.
Boas práticas de CSS.
Flutuação dos elementos com a propriedade float do CSS.
Propriedade clean do CSS.
Fontes externas em uma página web.
Incorporar um mapa e vídeos em uma página web.
Novas classes e divisões para melhoria de semântica da
página web.
Pseudo-classes do CSS.
Background gradiente em uma página web.
Pseudo-elemento do CSS.
Seletores avançados do CSS: >, +, ~, not.
Background gradiente em uma página web.

08

Pseudo-elemento do CSS.
Seletores avançados do CSS: >, +, ~, not.
Contas com a propriedade calc() do CSS.
Opacidade dos elementos com a propriedade opacity.
Sombreamento dos elementos com a propriedade boxshadow.
Sombreamento do texto com a propriedade textshadow.
Design responsivo para atender necessidades do
usuário.
Meta tag viewpoint.
Media Queries.
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HABILIDADES DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e recursos,
para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Compreender como se preparar para um processo seletivo
profissional.
Mercado de trabalho na área
da computação

Conteúdos

Carga
Horária

Organização de portfólio pessoal na Computação.
Entrevistas de Emprego.
Vagas e processos seletivos na Computação.
Autodisciplina.
Autoconfiança.
Organização.
Produtividade.

03
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HABILIDADES DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive
relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Compreender como funciona a linguagem Javascript para
desenvolver páginas na internet.
Manipular os elementos na construção de uma página na
internet.
Compreender como utilizar e validar formulários.
Buscar dados em outros servidores com AJAX.

Lógica de programação
linguagem JavaScript.

Conteúdos
Introdução à Javascript.
Ambiente de programação Atom.
Funções iniciais do Javascript: alert(), console.log().
Query Selector.
Variáveis.
Boas práticas de programação.
Como facilitar a leitura de código por outros.
Operadores Lógicos.
Algoritmos simples.
Laço de repetição.
Condicionais.
Array.
Estilos no Javascript.
Formulários com Javascript. Eventos no Javascript.
Elementos HTML com Javascript. Funções.
Objetos.
Decomposição de problemas e reuso de código.
Validando os dados de um formulário.
Mensagens de erro.
Remover elementos do HTML com Javascript.
Delegação e animação com Javascript.
Filtros de tabelas com Javascript.
Introdução ao AJAX.
Formato de dados JSON.
Requisições.

Carga
Horária

18
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O Pensamento Computacional pode ser entendido como o processo de resolver problemas por meio de processos de decomposição,
reconhecimento de padrões, abstrações e desenvolvimento de algoritmos. Apoiando-se nos conceitos fundamentais da Computação e na
utilização de sintaxes lógicas usadas nas linguagens de programação “desenvolvendo a capacidade de pensar de forma criativa, com
pensamento estruturado e capaz de trabalhar em colaboração” (BRACKMANN, 2017). Trata-se do termo que vem sendo cada vez mais
usado para expressar o conjunto de habilidades desenvolvidas por meio da criação de programas computacionais ou não, a fim de
“organizar o pensamento para identificar formas mais eficientes de resolver problemas” (MARQUES, 2019, p.25) da vida cotidiana.
Com a finalidade de desenvolver o Pensamento Computacional, o professor terá o papel de facilitar o processo de aprendizagem do
estudante, orientando e estimulando a troca de experiências entre eles por meio de grupos e criações colaborativas. Para uma formação
integral, é importante que as atividades e práticas levem os estudantes a desenvolverem sua autonomia e protagonismo por meio da
interação com o mundo contemporâneo por meio do desenvolvimento de sites e algoritmos de acordo com seus interesses e realidade.
Assim, a metodologia ativa de aprendizagem baseada em projetos deve ser um dos principais encaminhamentos metodológicos para
desenvolver o pensamento crítico e computacional dos estudantes. Os projetos podem ser oriundos dos materiais didáticos ou sugeridos
pelos professores. Para isso, a utilização de computadores/notebook para pôr em prática os conhecimentos adquiridos deve acontecer
sempre que possível, para que o estudante desenvolva as habilidades de maneira ativa.
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É recomendável também que os desafios e projetos propostos pelos professores estejam de acordo com o contexto, faixa etária e
acesso aos recursos tecnológicos.
Outro encaminhamento metodológico essencial para o desenvolvimento da criticidade dos estudantes é incentivar que eles analisem
frequentemente seus próprios algoritmos e códigos, de colegas e de outros programadores, pois assim poderão reconhecer melhorias a
partir de novos conhecimentos e maneiras diferentes de resolver problemas similares. Também é importante buscar metodologias que
encoraje os estudantes a discutirem sobre suas práticas no mundo digital, suas possibilidades, hábitos profissionais e pessoais dentro da
tecnologia. Isso pode ser realizado por meio de rodas de conversas, perguntas motivadoras, leituras, estudos e simulações dirigidas por
meio de tutoriais, roteiros e vídeos. Os saberes desenvolvidos por meio do Pensamento Computacional estão diretamente relacionados às
habilidades dos quatro eixos estruturantes para os Itinerários Formativos, a saber: Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação
e Intervenção Sociocultural e Empreendedorismo. Os conteúdos trabalhados envolvem duas grandes dimensões, a da Cultura Digital e do
Pensamento Computacional, que juntas permitem uma formação teórico-crítica acerca do uso das TDIC. Nesse contexto, a prática de
pesquisar sobre as tecnologias e conteúdo é não só bem-vinda, como também primordial para a consolidação do Pensamento
Computacional sendo uma prática muito comum entre programadores.
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A avaliação consiste em uma ação ampla e complexa que envolve todos os atores que fazem parte do processo de ensino
aprendizagem das instituições de ensino. Esse processo exige intensa reflexão e planejamento para a consecução de objetivos. A avaliação
do desenvolvimento do estudante e a verificação de seu rendimento escolar dá-se em caráter formativo e deve considerar o desenvolvimento
curricular progressivo, de modo a consolidar a articulação entre as etapas de ensino, desde a Educação Infantil até o final do Ensino Médio,
bem como essa avaliação intenciona a compreensão do saber enquanto valor sócio histórico, desenvolvido ao longo do tempo, com
conhecimentos e metodologias que propiciem uma postura crítica frente às mudanças desafiadoras da contemporaneidade, que visa a
incentivar o protagonismo e a autonomia do estudante. Nesse sentido, o desempenho escolar é entendido como a verificação da capacidade
para mobilizar conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, de forma que estes possam ser articulados e integrados.
Observa-se que conteúdos, metodologias e avaliação se utilizam dos mesmos elementos didáticos (recursos, técnicas, instrumentos,
entre outros) voltados para o desenvolvimento das competências e habilidades. Isso implica na coerência entre o que e como se ensina e
aprende, e a concepção de avaliação adotada, bem como na ideia de continuidade do processo avaliativo. Assim, as metodologias, as
formas de avaliação processual e formativa serão organizadas nas instituições de ensino, por meio de atividades teóricas e práticas, provas
orais e escritas, apresentações, projetos digitais e atividades on-line, entre outras, de tal forma que, ao final do Ensino Médio, o estudante
demonstre ter adquirido as competências previstas para esta etapa de ensino. Destaca se entre as opções de avaliação os resultados e
processos na elaboração de projetos e algoritmos, na qual é possível reconhecer de maneira concreta o que o aluno aprendeu a criar e
analisar em Pensamento Computacional. Para avaliação de projetos, sugere se a criação de rubricas que facilitem a objetividade da leitura
do professor ao longo do que foi produzido. As rubricas podem ser criadas antecipadamente pelo professor ou de comum acordo com os
estudantes.
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Os recursos didáticos devem favorecer os processos de troca de saberes, de experiências, sentimentos e vivências, fomentando,
assim, a construção colaborativa de conhecimento e a resolução coletiva de problemas. Precisam ser coerentes com os encaminhamentos
metodológicos, cujo propósito é ter o estudante como protagonista do processo de aprendizagem. Assim, para realização dessas atividades
sugere-se:


Laboratório de Informática, ambientes virtuais de aprendizagem e aplicativos digitais;



Recursos audiovisuais: vídeos, áudios, músicas;



Cartolinas, papel sulfite e canetinhas;



Flip chart;



Computadores, tablets e celulares, sempre que possível.

BRACKMANN, Christian Puhlmann. Desenvolvimento do Pensamento Computacional através de atividades desplugadas
na educação básica. Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Centro de Estudos Interdisciplinares em
Novas Tecnologias na Educação, Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação, Porto Alegre, 2017.
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EMENTA - PROJETO DE VIDA

Título do Componente Curricular
Etapa de ensino

Projeto de Vida
1ª série
2ª série
3ª série

Carga horária

1ª série: 02 aulas semanais
2ª série: 01 aula semanal
3ª série: 01 aula semanal

O Novo Ensino Médio (NEM) tem como um de seus objetivos promover aprendizagem significativa, na qual as diferentes
juventudes sejam reconhecidas, e exerçam o protagonismo com apoio da escola, na construção de seus projetos de vida. Neste sentido,
em sua nova arquitetura curricular, o Ensino Médio oferecerá a todos os estudantes, nas três séries o componente curricular10 Projeto

BRASIL. Lei nº 13.415/2017. Resolução CNE/CP nº3 de 21 novembro de 2018 que atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e Portaria
nº1.432 de 28 de dezembro de 2018, que estabelece os referenciais para a elaboração dos Itinerários Formativos conforme preveem as Diretrizes Nacionais do
Ensino Médio.

10
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de Vida, por meio do qual terão a possibilidade de optar pelos itinerários formativos e integrados, conforme suas expectativas para o
futuro.
O artigo n.º 2 da Lei n.º 9.394/1996 (LDB) prevê a promoção e o incentivo ao desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Aliado a esse compromisso, o componente Projeto de Vida dialoga com a
habilidade de reflexão do estudante, sua atuação cidadã e seus projetos existenciais como um todo. Juntos os princípios gerais da
Educação Básica e princípios apresentados no artigo 5.º das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2018)
também assinalam a importância do Projeto de Vida como estratégia de reflexão sobre a trajetória pessoal, cidadã e profissional dos
estudantes.
Sobretudo, a característica preponderante do Projeto de Vida no Ensino Médio é a formação integral dos jovens, pois: “os currículos do
ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto
de vida e para sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais.” (BRASIL, 2018).

Conforme a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a educação integral tem como propósito a formação e o desenvolvimento
pleno dos estudantes, compreendendo “a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas
que privilegiam a dimensão intelectual ou a dimensão afetiva” (BRASIL, 2018, p. 14). Nessa concepção o jovem é protagonista de sua
formação, sendo ele responsável por fazer escolhas e tomar decisões.
É função da escola, além de promover a aprendizagem dos conhecimentos científicos e culturais historicamente
construídos/produzidos pela humanidade, despertar os sonhos, a busca de propósitos e, com isso, o sentimento de pertencimento do
jovem ao encontrar/ (re)conhecer seu lugar no mundo. Por isso, quando se fala em Projeto de Vida, faz-se necessário abordar
a importância da educação socioemocional que deve estar alinhada com as demandas globais e locais da educação, seguindo os quatro
pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser (DELORS, 2003).
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.

•

Auxiliar os jovens a refletirem sobre seus desejos e objetivos, aprendendo a se organizarem, estabelecerem metas, planejarem e
desenvolverem determinação, esforço, autoconfiança e persistência na realização de seus projetos presentes e futuros;

•

Apoiar os jovens na compreensão do mundo do trabalho, das novas tendências e profissões da sociedade contemporânea, com
a finalidade de propiciar escolhas aos estudantes, entre elas, a dos Itinerários Formativos, antes e após a conclusão do Ensino
Médio;

•

Contribuir para a formação dos estudantes por meio da formulação de um projeto de vida, que contemple as dimensões pessoais,
sociais, educacionais e profissionais;

•

Incentivar a autorreflexão dos estudantes, entendidos como sujeitos que constroem suas trajetórias, considerando a diversidade
de contextos sociais, culturais, geográficos, políticos e econômicos, que influenciam as suas ações;

•

Promover o diálogo e a escuta ativa dos jovens estudantes no cotidiano das aulas e demais práticas pedagógicas;

•

Desenvolver elementos teóricos e práticos que garantam ao jovem o efetivo exercício da autonomia para as escolhas pessoais de
vida, frente a sua realidade e dinâmica do mundo contemporâneo, seu constante movimento de mudanças e os novos desafios
que são produzidos cotidianamente.
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O processo de implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e os marcos legais mais recentes11 definiram a
reformulação na arquitetura curricular das diversas modalidades do Ensino Médio no Paraná, por meio da:
a) ampliação da jornada dos estudantes;
b) reorganização curricular, buscando a flexibilização de trajetórias como estratégia de aproximação das realidades dos estudantes;
c) articulação com percursos formativos no mundo do trabalho;
d) ampliação das oportunidades para o desenvolvimento do projeto de vida dos estudantes.

O Novo Ensino Médio evidencia a urgente necessidade de considerar em sua elaboração o que esses estudantes possuem como
demanda de vida pessoal, social, educacional e profissional, nas diferentes formas em que vivem a experiência escolar. Para isso, o
Estado do Paraná buscou identificar os principais aspectos que motivam e engajam esses jovens a continuar os estudos e/ou ingressar
no mundo do trabalho. Uma pesquisa revelou que os jovens do Ensino Médio possuem o desejo de serem reconhecidos nas suas
especificidades e singularidades, o que implica serem acolhidos na sua diversidade. Para tal, é necessário situar esse momento da vida

11

De acordo com a Deliberação CEE/PR N° 04/21.
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como um momento privilegiado de construção de identidades, de projetos de vida, de experimentação e do desenvolvimento da
autonomia (PARANÁ, 2021).

1. PROJETANDO MEUS IDEAIS
HABILIDADES DO EIXO MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo, que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a colaboração,
a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Conteúdos

Sugestão de
carga horária

Ideais, objetivos e metas.
Reconhecer as questões sociais, culturais e ambientais do
contexto em que vive e analisar como essas questões
interferem na construção da sua subjetividade e de seus
objetivos pessoais e profissionais.
Compreender a importância da empatia nas relações
sociais, considerando a opinião e sentimentos do outro,
combatendo o preconceito e valorizando a diversidade.

A importância do Projeto de
Vida para concretizar meus
ideais.

Onde eu vivo e quais as minhas relações de convívio.

02

De que maneira as relações de convívio interferem na
construção de quem eu sou e de meus
objetivos pessoais e profissionais.

Eu, o outro e nós.

A importância da empatia em minhas relações sociais.
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2. HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS
HABILIDADE DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de forma
proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

Autoconhecimento (físico, mental e emocional).
Reconhecer suas qualidades e fragilidades nos aspectos
físico, cognitivo e socioemocional e utilizar esse
(re)conhecimento para superar desafios e alcançar
objetivos pessoais e profissionais.

Autocontrole emocional: paciência.

25

Expectativas para a formação pessoal e o futuro
profissional.
Autoconfiança.
Autoeficácia.
A resiliência nas relações
sociais

Metacognição.
Autoavaliação e feedback.
Gestão do processo de
desenvolvimento pessoal e
profissional.
Expectativas e frustrações: superar desafios.
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3. HABILIDADES PARA A VIDA PESSOAL E PROFISSIONAL
HABILIDADE DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e recursos,
para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
HABILIDADE DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos para
lidar com as incertezas e colocá-las em prática.

Objetivos de aprendizagem

Compreender os conceitos de ética e cidadania e elaborar
projetos pessoais produtivos com base nestes princípios,
utilizando estratégias de planejamento, organização e
empreendedorismo.
Avaliar situações que demandem um trabalho de liderança
colaborativo, para traçar propostas originais que levem em
conta os riscos e as incertezas das escolhas individuais e
coletivas na prática.

Objetos do
Conhecimento
Valores profissionais (ética,
compromisso,
responsabilidade,
adaptabilidade).

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

Liderança e cidadania.
A arte para desenvolver a criatividade.

25

A arte de negociar.

Oratória.

Mapear aptidões: pontos fortes e pontos de atenção.

Trabalho colaborativo.

Intercâmbio cultural e profissional com as Universidades.

Liderando minha trajetória
rumo ao sucesso profissional.
Introdução ao
empreendedorismo.
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4. PROFISSÕES – EIXO TECNOLÓGICO
HABILIDADE DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive
relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e recursos,
para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Sugestão
de carga
horária

Engenharia de software.

Conhecer as diversas carreiras ligadas à formação
tecnológica, refletindo sobre seu desenvolvimento,
aspirações e objetivos presentes e futuros.
Identificar a média salarial, rotina do trabalho, vantagens e
desvantagens das profissões e formação na área do eixo
tecnológico.

Conteúdos

Ciência da computação.

05

Marketing digital.
As profissões e a formação
tecnológica (média salarial,
rotina do trabalho, vantagens
e desvantagens da área).

Professor(a) do eixo. (Área tecnológica)

Relacionar as possibilidades profissionais à sua realidade,
interesse e adesão, contribuindo para a construção do seu
projeto de vida.
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5. PROFISSÕES – EIXO EXATAS
HABILIDADE DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive
relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Ponderar continuamente sobre seus objetivos e aspirações
e refletir sobre como suas escolhas e decisões impactam
seu próprio desenvolvimento e seus propósitos.

As profissões e a formação na
Área das Ciências Exatas
(média salarial, rotina do
trabalho, vantagens e
desvantagens da Área).

Conhecer as diversas carreiras ligadas à formação na área
das ciências exatas, refletindo sobre seu desenvolvimento,
aspirações e objetivos presentes e futuros.

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

Engenharias.
05

Arquitetura.
Economia.
Professor(a) do eixo (Área de exatas)

Identificar a média salarial, rotina do trabalho, vantagens e
desvantagens das profissões e formação na área das
ciências exatas.
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6. EIXO LINGUAGENS, CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS
HABILIDADE DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive
relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Identificar a média salarial, rotina do trabalho, vantagens e
desvantagens das profissões e formação na Área de
Linguagens, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

Sugestão
de carga
horária

Direito.

Identificar aspirações e oportunidades que orientem suas
escolhas e ações nas dimensões pessoal, profissional e
cidadã.
Conhecer as diversas carreiras ligadas à formação na Área
de Linguagens e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas,
refletindo sobre seu desenvolvimento, aspirações e
objetivos presentes e futuros.

Conteúdos

Administração de empresas.

05

Comércio exterior.
As profissões e a formação na
Área de Linguagens, Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas
(média salarial, a rotina do
trabalho, as vantagens e
desvantagens da área).

Jornalismo.
Publicidade e propaganda.
Relações públicas.
Professor (a) do eixo. (Área de Linguagens e Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas).
Psicologia.
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7. PROFISSÕES - EIXO CIÊNCIAS DA NATUREZA
HABILIDADE DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive
relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Esboçar planos que contemplem os objetivos pessoais e/ou
profissionais, considerando valores éticos e cidadãos.

Sugestão
de carga
horária

Medicina.

Conhecer as diversas carreiras ligadas à formação na Área
de Ciências da Natureza, refletindo sobre seu
desenvolvimento, aspirações e objetivos presentes e
futuros.
Identificar a média salarial, rotina do trabalho, vantagens e
desvantagens das profissões e formação na Área de
Ciências da Natureza.

Conteúdos

05

Enfermagem.
Biomedicina.
As profissões e a formação na
Área de Ciências da Natureza
(média salarial, a rotina do
trabalho, as vantagens e
desvantagens da área).

Odontologia.
Estética.
Professor (a) do eixo. (Área de Ciências da Natureza).
Fisioterapia.
Nutrição.
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8. PROJETANDO O FUTURO PROFISSIONAL - ESCOLHA DO ITINERÁRIO FORMATIVO DE APROFUNDAMENTO
HABILIDADE DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive
relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Conteúdos

Analisar as possibilidades da carreira profissional e
relacioná-las ao itinerário formativo com base nas metas e
propósitos pessoais.

Avaliação de possibilidades.

Carreiras e profissionais híbridos. Planejamento
estratégico.

Carreira e o mundo do
trabalho.

Metas e propósitos pessoais: definições e planejamento.

Registrar síntese do percurso de formação realizado, com
base em diário de bordo e/ou portfólio, para justificar a
escolha de um itinerário formativo.

Relação entre a escolha
profissional e o Itinerário
Formativo.

Sugestão
de carga
horária

05

Planejamento para a construção da trajetória profissional e
escolha de Itinerário Formativo.

TOTAL: 80 aulas
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1. JUVENTUDE NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA: INCERTEZAS E DECISÕES
HABILIDADE DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e argumentos,
por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça social, pluralidade,
solidariedade e sustentabilidade.
HABILIDADES DO EIXO MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e recursos,
para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive
relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Compreender as dinâmicas de atuação social, refletindo
sobre os impactos das ações individuais e coletivas na
sociedade.

Sociedade global e local:
conceito e contextos.

Identificar aspirações para sua vida pessoal, cidadã e
profissional, a curto e médio prazo e definir estratégias
éticas de ação que mobilizem tais aspirações.

Instituições e sistemas
(sociais, políticos, econômicos
e culturais). estrutura e
organização.

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

Dinâmica da atuação social, ações participativas e
colaborativas.

06

Ações individuais e/ou coletivas: estratégias para mediar e
intervir sobre o cotidiano a partir dos saberes escolares.

O sujeito em seu contexto:
planejamento, estratégias e
possibilidades de ações.

308

2. O QUE COMPÕE O PROJETO DE VIDA
HABILIDADES DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e recursos,
para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Estabelecer metas para atingir aspirações referentes à vida
pessoal, social e profissional.

Concepções e práticas de
projeto de vida.

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

Possibilidades de atuação no mercado de trabalho.
Metas pessoais e profissionais.

04

Estratégias pessoais e coletivas.

Desenvolver estratégias de planejamento, organização ou
empreendedorismo, pessoais e coletivas.

3. JUVENTUDE E TECNOLOGIA
HABILIDADES DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e coragem,
assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Compreender as relações entre as inovações tecnológicas
e o mundo do trabalho.

O mundo em transformação.
Empreendedorismo digital.

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

A revolução digital e o trabalho.
Significado e possibilidades para o mundo do trabalho.

04

Desenvolver propostas de empreendedorismo utilizando
diferentes linguagens e tecnologias digitais.

309

4. O FUTURO DO TRABALHO, MUDANÇAS SOCIAIS E MUDANÇAS NO MUNDO DO TRABALHO
HABILIDADES DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias
digitais.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.

Objetivos de aprendizagem
Identificar as principais mudanças ocorridas no mundo do trabalho
na última década e seus reflexos nas sociedades.
Conhecer as ações de comunicação que as empresas utilizam por
meio da internet como forma de divulgar e comercializar seus
produtos e serviços.

Objetos do
Conhecimento
Trabalho flexível.
Noções sobre
marketing digital.

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

Prestação de serviços.
O Teletrabalho /Home office.

04

5. LIDERANÇA, MEDIAÇÕES DE CONFLITOS E TRABALHO COLABORATIVO
HABILIDADES DO EIXO MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
HABILIDADES DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e recursos,
para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.

Objetivos de aprendizagem
Conhecer os tipos de liderança e reconhecer características de
grandes líderes, levando em consideração valores éticos e
cidadãos.
Desenvolver a empatia, refletindo sobre sua importância nas
relações de liderança.
Reconhecer a diferença entre trabalho cooperativo e colaborativo
para propor estratégias de ação voltadas à colaboração.

Objetos do
Conhecimento
As habilidades
necessárias para
tornar-se um líder.
Mediação de conflitos
na esfera pessoal e
profissional.

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

Tipos de liderança.
A trajetória de grandes líderes.

10

Trabalho colaborativo.

310

6. A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO AFETIVA E RESILIÊNCIA
HABILIDADE DO EIXO MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
HABILIDADE DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e recursos,
para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Conteúdos

Conhecer e utilizar diferentes linguagens para argumentar
de forma ética com base em conhecimentos e fontes
confiáveis, respeitando pontos de vista divergentes.

Os tipos de comunicação.

A importância do feedback para o crescimento pessoal e
profissional.

Capacidade de adaptação
para absorver as mudanças.

Desenvolver a resiliência e persistência frente às
adversidades e imprevistos que podem ocorrer ao longo da
vida.

Começar de novo: desafios,
determinação e
autoconfiança.

Reconhecer a importância do feedback como ferramenta de
aprendizado e crescimento pessoal e profissional.

Tolerância, persistência e
assertividade.

Sugestão
de carga
horária

04
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7. PROFISSÕES DO SÉCULO XXI
HABILIDADE DO EIXO INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos. HABILIDADE
DO EIXO MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local,regional, nacional
e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Propor soluções de problemas socioculturais e/ou
ambientais referentes ao âmbito escolar, utilizando ZXX N´
JÁ
conhecimentos resultantes de
investigações científicas.

Profissões de destaque na
contemporaneidade:
oportunidades e desafios.

Elaborar estratégias coletivas a partir de um objetivo
comum, desenvolvendo a confiança mútua e a boa
comunicação entre a equipe.

Conhecimento técnico
científico para a concretização
de projetos pessoais ou
profissionais.

Desenvolver o exercício do diálogo entre os colegas,
adotando uma postura ativa no planejamento e tomada de
decisões pessoais e cooperativas.

Redes de cooperação e o
mundo do trabalho.

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

Trabalho em equipe.
As cooperativas e a prática profissional.

08

TOTAL: 40 AULAS
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1. ETAPAS DO PROJETO DE VIDA
HABILIDADE DO EIXO MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional, nacional
e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e recursos,
para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive
relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Compreender que o plano de ação pode se modificar à
medida que ocorre o aprimoramento das dimensões
pessoal, social e profissional.

O projeto de vida como um
plano pessoal e coletivo.

Elaborar um plano de ação que contemple a reflexão sobre
a história de vida pessoal, repensando o presente e
projetando o futuro.

Planejamento estratégico
profissional para consolidar o
Projeto de Vida.

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

Plano de ação para gestão da carreira.
06

Definir ações concretas com foco e efetividade incluindo os
estudos de viabilidade para colocar em prática o projeto de
vida.
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2. QUALIFICAÇÃO DO PROJETO DE VIDA
HABILIDADE DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos para
lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
HABILIDADE DO EIXO MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional, nacional
e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADE DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive
relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.

Objetivos de aprendizagem
Aprimorar o projeto de vida elaborado, considerando as
exigências do mundo do trabalho e o impacto social das
ações definidas.
Compartilhar o Projeto de Vida por meio de apresentação,
como estratégia de comunicação e reflexão sobre sua
construção pessoal e objetivos profissionais pretendidos.

Objetos do
Conhecimento
Relações entre projeto de
vida, responsabilidade e
impacto social.

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

Projeto de vida e as exigências do mundo do trabalho.
Apresentação da prévia do projeto de vida.

06

Conexões entre projeto de
vida, com as dimensões
pessoais, sociais e
profissionais.
Projeto de vida: quais
decisões já tomadas,
precisam ser mudadas?
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3. O PREPARO PARA OS EXAMES SELETIVOS
HABILIDADE DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de mundo,
sensibilidade, criticidade e criatividade.
HABILIDADE DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive
relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.

Objetivos de aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Conteúdos
Como elaborar um currículo.

Estruturar um currículo que transmita de forma clara,
honesta e objetiva o percurso profissional e a formação
escolar existente.

Seleções para o mundo do
trabalho.

Técnicas para a realização de uma boa entrevista.

Desenvolver boas práticas para a realização de entrevistas
profissionais.

Seleções para o mundo
acadêmico.

Os principais exames que
acontecem no território brasileiro.

Conhecer os principais exames que acontecem no território
brasileiro e aperfeiçoar hábitos de estudo para o ENEM
e/ou vestibular(es).

Sugestão
de carga
horária

06

ENEM em foco: determinação e organização.
Vestibular em foco: determinação e organização.
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4. NETWORKING, REDES SOCIAIS E EMPREGABILIDADE
HABILIDADE DO EIXO MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
HABILIDADE DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive
relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.

Objetivos de aprendizagem
Avaliar de forma consciente a utilidade das redes sociais,
discernindo o tempo de uso e reconhecendo-as como
instrumento
que
facilita
a
comunicação
entre
seus usuários.
Utilizar e/ou criar uma rede de contatos, trocando
informações de forma relevante com base na
colaboração e ajuda mútua.

Objetos do
Conhecimento

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

Empreendedorismo digital.
A importância do
networking para a
consolidação da trajetória
profissional.

04

O uso consciente das redes sociais.
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5.

ESCRITÓRIO DE IDEIAS

HABILIDADE DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.

Objetivos de Aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Sugestão
de carga
horária

A importância das ideias na
concretização de projetos futuros.

Conhecer a legislação que rege os direitos autorais, com
base no compartilhamento de informações, arquivos,
imagens e outros, considerando os contextos em que isso
ocorre.
Compreender o conceito de propriedade intelectual e
diferenciar os tipos existentes visando o respeito à criação
humana e ao empreendedorismo.

Conteúdos

04

Gestão e inovação na esfera profissional.
A criatividade na geração
de ideias.

Direitos autorais na produção de pesquisas e projetos.

Direitos autorais.

Reconhecer a importância de projetos inovadores para a
geração de ideias e criatividade na esfera profissional.
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6.

FORMAÇÃO DE LÍDERES

HABILIDADE DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.

Objetivos de Aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

Desenvolver a capacidade de se engajar, em formação
contínua durante a vida, para alcançar objetivos pessoais
e profissionais de maneira persistente e resiliente.

Técnicas comportamentais
de liderança.

A importância da postura e
comunicação para a construção da trajetória educacional e
profissional.

04

Refletir sobre a importância da adoção de uma linguagem
corporal adequada, considerando os diversos contextos.

Técnicas de mentoring e
coaching para a dimensão
pessoal e profissional.

7. TRAJETÓRIA PROFISSIONAL E PROJETO DE VIDA
HABILIDADES DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.

Objetivos de Aprendizagem

Objetos do
Conhecimento

Estabelecer relações entre a trajetória pessoal e
profissional com o projeto de vida elaborado,
aprofundando discussões e chegando a conclusões que
permitam a consolidação do percurso realizado.

Relação entre a trajetória
pessoal e profissional com
seu projeto de vida.

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

Trajetórias exitosas na esfera social e profissional.

04
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8. CONSOLIDAÇÃO: ETAPA FINAL DO PROJETO DE VIDA
HABILIDADES DO EIXO PROCESSOS CRIATIVOS
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos para
lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e coragem,
assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADE DO EIXO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive
relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã

Objetivos de Aprendizagem
Apresentar à comunidade escolar o portfólio construído ao
longo das etapas das três séries do Ensino Médio.

Objetos do
Conhecimento
Consolidação do projeto de
vida.

Conteúdos

Sugestão
de carga
horária

Socialização do portfólio do projeto de vida.

06

TOTAL: 40 AULAS
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A estrutura do Projeto de Vida é interdisciplinar; assim, todas as áreas do conhecimento devem estar contempladas para a
consecução fidedigna de tal projeto. O campo educacional tem que estar preparado para as mudanças impostas pela atual conjuntura, que
anseia por estudantes preparados para a vida, no sentido lato, bem como para o mundo do trabalho, demonstrando competências
socioemocionais e, também, a capacitação para intervir ativamente na esfera coletiva, por isso, faz-se necessário que o Projeto de Vida
seja construído e encaminhado metodologicamente de forma integrada.
Os encaminhamentos metodológicos do componente promovem a prática do diálogo permanente com os estudantes e seus projetos
de vida, respeitando e valorizando as diferenças, as novidades que as culturas juvenis trazem. As ações dialógicas ocorrem de maneira
coletiva, com respeito e empatia entre os sujeitos envolvidos no processo educativo, bem como de forma individualizada, com atenção às
diversidades dos sujeitos a autoria de suas trajetórias.
Recomenda-se a prática de Grupos de Diálogos, metodologia na qual o Ensino Médio e os projetos de vida são pensados a partir da
ótica das juventudes. Tal prática visa propiciar, aos sujeitos da escola, um olhar sobre o jovem que vai além da condição de aluno, condição
esta que, muitas vezes, aparece como um dado natural, independente das experiências que vivenciou, sua idade, sexo ou sua origem social
(LEÃO; DAYRELL, REIS, 2011).
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Nos grupos de diálogos, os jovens elaborarão seus projetos de vida centrados nas expectativas de escolarização e do mundo do
trabalho. A escuta ativa dos estudantes por intermédio desta metodologia promove no ambiente escolar, depoimentos e compartilhamento
de experiências em prol da elaboração dos projetos de vida e resulta em impactos positivos para as juventudes no contexto educacional.
Para encaminhar metodologicamente os objetivos de aprendizagem do componente curricular de Projeto de Vida, é necessário
adotar metodologias ativas (aprendizagem por projetos, por desafios, jogos, sala de aula invertida, etc.) bem como um conjunto de atividades
práticas presenciais e digitais, e técnicas diversificadas na promoção do protagonismo dos estudantes, desenvolvendo competências que
contribuirão na efetivação de seus propósitos e objetivos de vida presentes e futuros.
Em adição às metodologias de aprendizagem, faz-se necessário o uso responsável e criativo de recursos digitais no
ambiente escolar e familiar, com foco principalmente (1) na compreensão do contexto de sua participação e protagonismo no ambiente
digital, a partir de sua interação com o meio e seus ambientes correlatos; (2) no discernimento, na busca e curadoria de informações
em ambientes digitais de maneira a contribuir em seu desenvolvimento educacional; (3) no entendimento do uso midiático com senso de
responsabilidade e ética nas interações digitais.
Nesse sentido, o olhar para o estudante, na sua condição de jovem, fomenta a reflexão sobre as emoções, desejos, habilidades,
contexto social e anseios em relação à formação superior e/ou ao mundo do trabalho. A prática educativa do componente curricular de
Projeto de Vida leva em consideração experiências e conceitos que os jovens formulam a respeito de si e de seu futuro, pois eles assumem
a autoria do seu percurso tomando decisões e fazendo escolhas que marcam as suas trajetórias.
Os professores serão formados para viabilizar a participação ativa do estudante no processo de aprendizagem, de forma a exercitar
a escuta ativa de todos, sempre encorajando a participação e o engajamento para estimular o raciocínio lógico, contextualizando perguntas
e promovendo atividades que permitam a problematização nas rodas de conversa, debates, seminários e apresentações, tornando-se
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mediadores das discussões, promovendo a aprendizagem para lidar com conflitos pessoais e/ou coletivamente, os quais podem surgir ao
longo do ano letivo.

A avaliação é atividade essencial do processo de ensino e de aprendizagem e, como definida na legislação (BRASIL, 1996), deve
ser contínua e cumulativa, permitindo que tanto professor quanto estudantes identifiquem o grau de compreensão e apropriação de
conceitos e práticas trabalhados, bem como das habilidades desenvolvidas, sem o intuito de classificar ou selecionar.
Para que o Projeto de Vida se torne significativo para o estudante, deve ser compreendido como construção, interlocução e
representação da realização de desejos, levando em consideração seu contexto social, fomentando, com isso, um processo que reexamina
suas possibilidades e limitações, bem como sua posição diante da vida. Neste reexame, as incertezas dos estudantes permitem interrelacionar sonhos e conjuntura social.
A avaliação para este componente é praticada de maneira processual, ativa, explícita e intencional, englobando aspectos subjetivos
como as questões socioemocionais e objetivos, assim como, o contexto social do estudante. De acordo com Libâneo (1994, p.202), essa
prática contribui para o desenvolvimento intelectual, social e moral dos estudantes. O mesmo autor destaca que o processo avaliativo
também auxilia a autopercepção do docente, no sentido de questionar-se sobre os encaminhamentos pedagógicos adotados: “Estou
ajudando os alunos a ampliarem suas aspirações, a terem perspectivas de futuro, a valorizarem o estudo?”
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O acompanhamento pedagógico do desenvolvimento do estudante, bem como a verificação de seu rendimento, deverá englobar o
saber enquanto valor sócio-histórico desenvolvido ao longo de sua trajetória, contemplando conhecimentos e metodologias que despertem
postura crítica e promovam estratégias de enfrentamento diante da complexidade da sociedade contemporânea, orientando-o em seu
projeto de vida.
Nesse sentido, é salutar ressaltar a importância da consciência social que viabiliza a inserção do estudante de maneira crítica em
uma realidade complexa. Com o processo de interação com o outro, o estudante vai internalizando alguns pressupostos necessários para
a convivência social: saber ouvir, dialogar, respeitar o pensamento do outro, aprender com o outro, criar vínculos e o primordial, ressignificar
suas ações a partir do contexto vivenciado.
O docente deverá explicitar os objetivos de cada aula, bem como a maneira que serão comunicados ao ambiente escolar por meio
do Projeto de Vida, promovendo a pedagogia da presença que, na concepção de Costa (1991) significa que estar presente é mais do que
estar perto, é fazer com que a presença do estudante seja efetiva na vida dos outros.
Com o despertar da presença educativa, o estudante poderá exercer nos outros uma influência construtiva. Isso conflui para o
desenvolvimento do protagonismo juvenil, que é a participação que gera autonomia, autoconfiança e autodeterminação no estudante,
apoiando-o na construção de si e a percepção sobre o outro, que por consequência, culminará no seu Projeto de Vida.
Ao exercer o protagonismo, o estudante toma decisões de forma estratégica e responsável, participa do desenvolvimento das
diversas etapas das atividades e avalia as aprendizagens.
Com base nos pressupostos apresentados, reafirma-se que a avaliação do componente curricular Projeto de Vida, deve se dar de
forma diagnóstica, contínua, processual e sistemática. Tanto os registros dos docentes quanto às produções dos estudantes servem como
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subsídios para analisar as práticas pedagógicas, compreendidas como instrumentos de aprendizagem, que permitem a retomada e
reorganização do processo de ensino.
Portanto, cabe ao corpo docente efetuar o registro impresso e digital de todas as atividades executadas pelos estudantes, para que,
posteriormente, sejam organizados momentos de devolutiva e de retomadas. Dessa forma, a avaliação não se configura como prática
estanque e isolada do processo de ensino e de aprendizagem, muito menos de simples aferição de notas ao final de um período, visto que,
a avaliação no Novo Ensino Médio é apresentada a partir de uma concepção eminentemente formativa.
Os instrumentos avaliativos devem ser diversificados, buscando a inclusão das diferentes formas de aprender, considerando se
ambientes presenciais e digitais, com a participação efetiva dos estudantes. Algumas possibilidades de instrumentos avaliativos:
● Projetos;
● Estudo de casos;
● Apresentação de trabalhos;
● Feiras e exposições;
● Debates;
● Simulações;
● Portfólios;
● Provas;
● Avaliação por rubricas;
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● Avaliação entre pares;
● Autoavaliação.
É importante adotar critérios e instrumentos avaliativos evidentes e específicos, que permitam acompanhar o desenvolvimento dos
estudantes em um movimento de observação e feedback, com a participação ativa deles, para um melhor diagnóstico dos avanços
formativos realizados e dos pontos em que podem melhorar.

Os recursos didáticos devem favorecer os processos de troca de saberes, de experiências, sentimentos e vivências, fomentando,
assim, a construção colaborativa de conhecimento e a resolução coletiva de problemas. Precisam ser coerentes com os encaminhamentos
metodológicos, cujo propósito é ter o estudante como protagonista do processo de aprendizagem. Assim, para realização dessas atividades
sugere-se:
•

Laboratório de Informática, ambientes virtuais de aprendizagem e aplicativos digitais;

•

Recursos audiovisuais (vídeos, áudios, músicas, etc);

•

Cartolinas, papel sulfite e canetinhas;

•

Flip chart;

•

Computadores, tablets e celulares, sempre que possível.
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EMENTA - EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Título do Componente Curricular Educação Financeira
Etapa de ensino

Ensino Médio: 1ª, 2ª e 3ª séries

Carga horária

02 aulas semanais

No contexto das ilhas do litoral paranaense, inserem-se comunidades diversas; entre elas, comunidades tradicionais caiçaras, de
pescadores e de artesãos, e comunidades que desenvolvem outras atividades, como as relacionadas ao turismo das ilhas.
A economia caiçara, tradicionalmente, é resultante da combinação da agricultura de subsistência e pesca artesanal. Além disso,
pescadores e artesãos comercializam seus produtos, individualmente, como por meio de cooperativas e associações. Por estarem
habituados ao desenvolvimento de um economia solidária e cooperativa, faz-se necessário uma educação financeira, para que estabeleçam
uma relação sadia com suas finanças, de modo que conheçam e se utilizem de conhecimentos e informações sobre os processos de
planejamento financeiro, oportunizando melhoria da utilização do dinheiro, tanto na vida pessoal, quanto em/da comunidade e das
cooperativas/associações locais.
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É importante ressaltar que a Educação Financeira pensada para os estudantes das ilhas não deverá ensinar somente sobre a relação
que se deve ter com o dinheiro, mas também trazer conhecimentos que possibilitem aos jovens das diversas comunidades das ilhas a,
futuramente, tomarem decisões que impulsionam o seu desenvolvimento pessoal, bem como o das cooperativas locais, pautados, também,
no conhecimento das práticas cooperativas desenvolvidas historicamente pelas comunidades tradicionais.
Nesse sentido, os conhecimentos vinculados à Educação Financeira, bem como os conteúdos curriculares relacionados a ela,
precisam desenvolver as competências e habilidades essenciais para a vida dos estudantes ilhéus, a partir de práticas educacionais
direcionadas à formação da cidadania, além de fazer um resgate histórico das práticas desenvolvidas pelas comunidades locais.

• Estabelecer uma relação racional e consciente com os recursos pessoais e coletivos.
• Explorar a utilização de estratégias e procedimentos matemáticos, em relações que envolvem o uso do dinheiro nas situações do
cotidiano.
• Conhecer e aplicar os conceitos de receita e despesas no orçamento individual e familiar.
• Compreender as causas e consequências do endividamento excessivo e quais as possibilidades para superar essa condição.
• Analisar e compreender os hábitos de consumo, avaliando o que é “necessidade x desejo”, e que as escolhas afetam a qualidade
de vida no presente e no futuro.
• Compreender as vantagens e desvantagens (juros) na utilização do crédito.
• Compreender e diferenciar ativos e passivos, fazendo uso consciente do dinheiro.
• Entender a dinâmica do mercado de trabalho, as áreas de atuação e o mercado futuro.
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• Instigar o empreendedorismo cooperativo
•

Conhecer estratégias de marketing;

•

Identificar e compreender o impacto de diferentes formas de taxas e impostos no orçamento pessoal e coletivo.

Pensou-se a Educação Financeira dos povos tradicionais de maneira diferenciada do modelo de empreendedorismo, pensado na
lógica de mercado. No contexto dos povos tradicionais, o empreendedorismo está mais aplicado na realidade do trabalho cooperativo das
roças de mutirão, nas associações comunitárias, como a Associação da Cataia, Associação de Mulheres, entre outros grupos.
A lógica financeira está também presente no planejamento familiar, no planejamento de produção, seja na pesca ou na roça, mas,
tradicionalmente, muito mais relacionada ao contexto do trabalho coletivo. Temos, em nossas comunidades, muitas associações, conforme
já citado, nas quais o trabalho coletivo produz mercadorias que são comercializadas na região.
A roça de mutirão é um exemplo de cooperativismo tradicional e símbolo da luta coletiva do caiçara. Moradores se reuniam para
trabalhar num roçado que pertencia a um deles. Era feito o trabalho de “pousio” (derrubada e queimada da mata) no terreno escolhido,
para, posteriormente, ser preparada a terra, durante um dia inteiro (prática chamada de “mitiró”). O trabalho não era remunerado,
percebendo-se, dessa forma, o conceito de cooperativismo específico da comunidade tradicional, não focado exclusivamente no lucro),
sendo oferecidos pelo dono da roça apenas a alimentação e o fandango à noite.
Na colheita, a lógica era a mesma. Reuniam-se todos e iam à roça colher a plantação. Esse trabalho durava apenas metade do dia,
chamado de “sapo”. Novamente, eram fornecidos, pelo dono da roça, a alimentação e o fandango para comemorar a colheita. Assim, ocorria
o trabalho cooperativo, até os conflitos ambientais com os órgãos ambientais, após a implantação do Parque Nacional de Superagui, em
1989. Após a criação desse parque, as roças foram proibidas e reprimidas violentamente, mas ainda é possível observar inúmeras práticas
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cooperativas remuneradas ou não, presentes no dia a dia da comunidade. Entende-se ser de fundamental relevância para as comunidades
das ilhas compreender essas realidades, bem como a lógica cooperativa e financeira utilizada pelas comunidades tradicionais, que
sobreviveram em resistência à violação de direitos promovida pelos órgãos ambientais.
Concomitante a essa compreensão e resgate dessas experiências, faz-se necessário oportunizar aos nossos estudantes, oriundos
das mais diversas comunidades das ilhas do litoral paranaense, conhecimentos que lhes possibilitem uma relação pessoal sadia com o
dinheiro e, se assim o desejarem, o desenvolvimento de um empreendedorismo cooperativo, pautado em princípios éticos e democráticos,
no qual todos os cooperados são, simultaneamente, empregados e trabalhadores.
O desenvolvimento do empreendedorismo cooperativo permite a superação de barreiras entre o trabalho intelectual e o trabalho
manual, incentivando o desenvolvimento de habilidades técnicas e criativas em todos os cooperados, impulsionando o progresso das
associações, cooperativas, do coletivo, colaborando para o desenvolvimento socioeconômico das comunidades locais e,
consequentemente, o bem-estar, sem afetar o modo de vida tradicional, a cultura e a identidade.
Pensado dessa forma, o Componente Curricular Educação Financeira, auxiliará no bem-estar e desenvolvimento coletivos.
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UNIDADE 1 - MATEMÁTICA FINANCEIRA DOS POVOS DAS ILHAS: O COOPERATIVISMO TRADICIONAL

CARGA HORÁRIA: 40 h

HABILIDADES RELACIONADAS AOS EIXOS
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA:
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
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HABILIDADES RELACIONADAS ÀS ÁREAS
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFLGG01) Investigar e analisar a organização, o funcionamento e/ou os efeitos de sentido de enunciados e discursos materializados nas diversas línguas e
linguagens (imagens estáticas e em movimento; música; linguagens corporais e do movimento, entre outras), situando-os no contexto de um ou mais campos de
atuação social e considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias.
(EMIFMAT01) Investigar e analisar situações-problema identificando e selecionando conhecimentos matemáticos relevantes para uma dada situação, elaborando
modelos para sua representação.
(EMIFCHSA01) Investigar e analisar situações-problema envolvendo temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e/ou cultural,
em âmbito local, regional, nacional e/ou global, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFMAT04) Reconhecer produtos e/ ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica na produção do conhecimento matemático e sua
aplicação no desenvolvimento de processos tecnológicos diversos.
(EMIFCNT04) Reconhecer produtos e/ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica sobre a dinâmica dos fenômenos naturais e/ou de
processos tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).
(EMIFCHSA04) Reconhecer produtos e/ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica sobre temas e processos de natureza histórica,
social, econômica, filosófica, política e/ou cultural, em âmbito local, regional, nacional e/ou global.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFLGG07) Identificar e explicar questões socioculturais e ambientais passíveis de mediação e intervenção por meio de práticas de linguagem
(EMIFMAT07) Identificar e explicar questões socioculturais e ambientais aplicando conhecimentos e habilidades matemáticas para avaliar e tomar decisões em
relação ao que foi observado.
(EMIFCNT07) Identificar e explicar questões socioculturais e ambientais relacionadas a fenômenos físicos, químicos e/ou biológicos.
(EMIFCHSA07) Identificar e explicar situações em que ocorram conflitos, desequilíbrios e ameaças a grupos sociais, à diversidade de modos de vida, às diferentes
identidades culturais e ao meio ambiente, em âmbito local, regional, nacional e/ ou global, com base em fenômenos relacionados às Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas.
(EMIFLGG09) Propor e testar estratégias de mediação e intervenção sociocultural e ambiental, selecionando adequadamente elementos das diferentes linguagens.
(EMIFMAT09) Propor e testar estratégias de mediação e intervenção para resolver problemas de natureza sociocultural e de natureza ambiental relacionados à
Matemática.
(EMIFCNT09) Propor e testar estratégias de mediação e intervenção para resolver problemas de natureza sociocultural e de natureza ambiental relacionados às
Ciências da Natureza.
(EMIFCHSA09) Propor e testar estratégias de mediação e intervenção para resolver problemas de natureza sociocultural e de natureza ambiental, em âmbito local,
regional, nacional e/ou global, relacionados às Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.
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HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA:
(EMIFLGG11) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das práticas de linguagem para desenvolver um projeto pessoal ou um
empreendimento produtivo.
(EMIFMAT11) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos da Matemática para desenvolver um projeto pessoal ou um empreendimento
produtivo.
(EMIFCHSA11) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para desenvolver um projeto pessoal
ou um empreendimento produtivo, em âmbito local, regional, nacional e/ ou global.
(EMIFLGG12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as práticas de linguagens socialmente relevantes, em diferentes campos de atuação, para
formular propostas concretas, articuladas com o projeto de vida.
(EMIFMAT12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando processos e conhecimentos matemáticos para formular propostas concretas, articuladas
com o projeto de vida.
(EMIFLGG12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as práticas de linguagens socialmente relevantes, em diferentes campos de atuação, para
formular propostas concretas, articuladas com o projeto de vida.
(EMIFMAT12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando processos e conhecimentos matemáticos para formular propostas concretas, articuladas
com o projeto de vida.
(EMIFCNT12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as Ciências da Natureza e suas Tecnologias para formular propostas concretas, articuladas
com o projeto de vida.
(EMIFCHSA12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para formular propostas concretas, articuladas
com o projeto de vida, em âmbito local, regional, nacional e/ou global.
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Objetos do conhecimento
Relação com o dinheiro.

Cooperativismo e Empreendedorismo.

Objetivos de aprendizagem
Compreender as relações sociais e institucionais do uso de dinheiro.

Compreender o cooperativismo tradicional como fundamento
representativo da educação financeira nas comunidades tradicionais.

Possibilidades de conteúdos
Dinheiro: seu uso, significado e suas
relações sociais e institucionais.
Comunidades tradicionais das ilhas
Relação entre o cooperativismo
tradicional e Cooperativismo.
Cooperativismo tradicional praticado nas
comunidades das ilhas.
Empreendedorismo cooperativo.

Memória, cultura, identidade e diversidade.

Reconhecer as práticas de mutirão como componente do histórico de
produção dos pescadores artesanais em relação ao cooperativismo.

Mutirão, pousio e mitiró.
Conceitos matemáticos dos povos
tradicionais.
Conceitos de Educação Financeira.
Noções de Matemática Financeira.

Matemática e suas relações com a terra, os
ciclos naturais e as práticas tradicionais.

Compreender a lógica financeira dos povos tradicionais, relacionada a
sua relação com a terra, os ciclos naturais e as práticas tradicionais.

Operações com números reais.
Gráficos.
Cartografia.
Tábua das marés – Cálculos.
Situações problemas do cotidiano das
comunidades tradicionais.
Tratamento da informação.
Medidas de grandeza: volume, massa,
superfície, comprimento.

Matemática, relações de trabalho e relações
do sujeito com a natureza.

Compreender como as práticas tradicionais contém conhecimentos
matemáticos profundos relacionados as relações de trabalho e relação
sujeito – natureza.

Tratamento da informação.
Situações problemas do cotidiano de
trabalho das comunidades tradicionais.
Porcentagem, Juros, probabilidade.
Medidas de grandeza: capacidade,
velocidade, tempo, custo e produção.
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UNIDADE 2 - ORGANIZAÇÃO DA VIDA FINANCEIRA

CARGA HORÁRIA: 20 h

HABILIDADES RELACIONADAS AOS EIXOS
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA:
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
HABILIDADES RELACIONADAS ÀS ÁREAS
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFLGG01) Investigar e analisar a organização, o funcionamento e/ou os efeitos de sentido de enunciados e discursos materializados nas diversas línguas e
linguagens (imagens estáticas e em movimento; música; linguagens corporais e do movimento, entre outras), situando-os no contexto de um ou mais campos de
atuação social e considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias.
(EMIFMAT01) Investigar e analisar situações-problema identificando e selecionando conhecimentos matemáticos relevantes para uma dada situação, elaborando
modelos para sua representação.
(EMIFCHSA01) Investigar e analisar situações-problema envolvendo temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e/ou cultural,
em âmbito local, regional, nacional e/ou global, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias.
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HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFMAT04) Reconhecer produtos e/ ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica na produção do conhecimento matemático e sua
aplicação no desenvolvimento de processos tecnológicos diversos.
(EMIFCNT04) Reconhecer produtos e/ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica sobre a dinâmica dos fenômenos naturais e/ou de
processos tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).
(EMIFCHSA04) Reconhecer produtos e/ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica sobre temas e processos de natureza histórica,
social, econômica, filosófica, política e/ou cultural, em âmbito local, regional, nacional e/ou global.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFLGG07) Identificar e explicar questões socioculturais e ambientais passíveis de mediação e intervenção por meio de práticas de linguagem.
(EMIFMAT07) Identificar e explicar questões socioculturais e ambientais aplicando conhecimentos e habilidades matemáticas para avaliar e tomar decisões em
relação ao que foi observado.
(EMIFCNT07) Identificar e explicar questões socioculturais e ambientais relacionadas a fenômenos físicos, químicos e/ou biológicos.
(EMIFCHSA07) Identificar e explicar situações em que ocorram conflitos, desequilíbrios e ameaças a grupos sociais, à diversidade de modos de vida, às diferentes
identidades culturais e ao meio ambiente, em âmbito local, regional, nacional e/ ou global, com base em fenômenos relacionados às Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas.
(EMIFLGG09) Propor e testar estratégias de mediação e intervenção sociocultural e ambiental, selecionando adequadamente elementos das diferentes linguagens.
(EMIFMAT09) Propor e testar estratégias de mediação e intervenção para resolver problemas de natureza sociocultural e de natureza ambiental relacionados à
Matemática.
(EMIFCNT09) Propor e testar estratégias de mediação e intervenção para resolver problemas de natureza sociocultural e de natureza ambiental relacionados às
Ciências da Natureza.
(EMIFCHSA09) Propor e testar estratégias de mediação e intervenção para resolver problemas de natureza sociocultural e de natureza ambiental, em âmbito local,
regional, nacional e/ou global, relacionados às Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA:
(EMIFLGG11) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das práticas de linguagem para desenvolver um projeto pessoal ou um
empreendimento produtivo.
(EMIFMAT11) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos da Matemática para desenvolver um projeto pessoal ou um empreendimento
produtivo.
(EMIFCHSA11) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para desenvolver um projeto pessoal
ou um empreendimento produtivo, em âmbito local, regional, nacional e/ ou global.
(EMIFLGG12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as práticas de linguagens socialmente relevantes, em diferentes campos de atuação, para
formular propostas concretas, articuladas com o projeto de vida.
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(EMIFMAT12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando processos e conhecimentos matemáticos para formular propostas concretas, articuladas
com o projeto de vida.
(EMIFLGG12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as práticas de linguagens socialmente relevantes, em diferentes campos de atuação, para
formular propostas concretas, articuladas com o projeto de vida.
(EMIFMAT12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando processos e conhecimentos matemáticos para formular propostas concretas, articuladas
com o projeto de vida.
(EMIFCNT12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as Ciências da Natureza e suas Tecnologias para formular propostas concretas, articuladas
com o projeto de vida.
(EMIFCHSA12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para formular propostas concretas, articuladas
com o projeto de vida, em âmbito local, regional, nacional e/ou global.

Objetos do conhecimento

Objetivos de aprendizagem

Orçamento:
- Conceito e elaboração.
- Orçamento Individual e Familiar
Compras à vista X Compras a prazo
Receita X Despesas

Representar, por meio de fluxogramas, as fases, etapas e procedimentos
apropriados para a resolução de situações-problema que envolvam finanças.

Crédito e gestão de dívidas

Ler e interpretar dados e informações disponíveis em tabelas, gráficos, na internet e
em outras mídias impressas e/ou digitais.

Empréstimo financeiro – tipos
Poupança

Fazer um orçamento doméstico, no qual constem as receitas, as despesas fixas e
as despesas variáveis, como forma de planejamento para, inclusive, a realização de
sonhos e projetos futuros.

Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com a ideia de
aplicação de percentuais sucessivos e a determinação das taxas percentuais,
preferencialmente com o uso de tecnologias digitais, no contexto da educação
financeira.

Possibilidades de conteúdos

Frações, porcentagem, juros,
funções gráficos, planilhas, tabelas e
tratamento das informações.

Porcentagem, juros, funções e
tratamento da informação.

Previdência – tipos
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Empreendedorismo Cooperativo:
- Planejamento, investimento, custo
de produção, lucro.
- Liderança Cooperativista,
Consciência Associativa e Economia
Solidária.

Realizar, por meio de cálculos, com ou sem o uso de tecnologias digitais, o
dimensionamento dos custos, investimentos, financiamentos, créditos,
parcelamentos, amortização e outros relacionados a bens de consumo, para a
realização de projetos cooperativos.

Operações com números reais,
tratamento da informação, lucro e
prejuízo.

Utilizar as ferramentas da matemática financeira (porcentagem, juros simples, juros
compostos, funções exponenciais e logarítmicas) no desenvolvimento de projetos
individuais, coletivos e, também, em iniciativas empreendedoras.

UNIDADE 3 - SOCIEDADE E CONSUMO

CARGA HORÁRIA: 20 h
HABILIDADES RELACIONADAS AOS EIXOS

HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA:
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
HABILIDADES RELACIONADAS ÀS ÁREAS
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HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFLGG01) Investigar e analisar a organização, o funcionamento e/ou os efeitos de sentido de enunciados e discursos materializados nas diversas línguas e
linguagens (imagens estáticas e em movimento; música; linguagens corporais e do movimento, entre outras), situando-os no contexto de um ou mais campos de
atuação social e considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias.
(EMIFMAT01) Investigar e analisar situações-problema identificando e selecionando conhecimentos matemáticos relevantes para uma dada situação, elaborando
modelos para sua representação.
(EMIFCHSA01) Investigar e analisar situações-problema envolvendo temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e/ou cultural,
em âmbito local, regional, nacional e/ou global, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFMAT04) Reconhecer produtos e/ ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica na produção do conhecimento matemático e sua
aplicação no desenvolvimento de processos tecnológicos diversos.
(EMIFCNT04) Reconhecer produtos e/ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica sobre a dinâmica dos fenômenos naturais e/ou de
processos tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).
(EMIFCHSA04) Reconhecer produtos e/ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica sobre temas e processos de natureza histórica,
social, econômica, filosófica, política e/ou cultural, em âmbito local, regional, nacional e/ou global.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFLGG07) Identificar e explicar questões socioculturais e ambientais passíveis de mediação e intervenção por meio de práticas de linguagem
(EMIFMAT07) Identificar e explicar questões socioculturais e ambientais aplicando conhecimentos e habilidades matemáticas para avaliar e tomar decisões em
relação ao que foi observado.
(EMIFCNT07) Identificar e explicar questões socioculturais e ambientais relacionadas a fenômenos físicos, químicos e/ou biológicos.
(EMIFCHSA07) Identificar e explicar situações em que ocorram conflitos, desequilíbrios e ameaças a grupos sociais, à diversidade de modos de vida, às diferentes
identidades culturais e ao meio ambiente, em âmbito local, regional, nacional e/ ou global, com base em fenômenos relacionados às Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas.
(EMIFLGG09) Propor e testar estratégias de mediação e intervenção sociocultural e ambiental, selecionando adequadamente elementos das diferentes linguagens.
(EMIFMAT09) Propor e testar estratégias de mediação e intervenção para resolver problemas de natureza sociocultural e de natureza ambiental relacionados à
Matemática.
(EMIFCNT09) Propor e testar estratégias de mediação e intervenção para resolver problemas de natureza sociocultural e de natureza ambiental relacionados às
Ciências da Natureza.
(EMIFCHSA09) Propor e testar estratégias de mediação e intervenção para resolver problemas de natureza sociocultural e de natureza ambiental, em âmbito local,
regional, nacional e/ou global, relacionados às Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.
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HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA:
(EMIFLGG11) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das práticas de linguagem para desenvolver um projeto pessoal ou um
empreendimento produtivo.
(EMIFMAT11) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos da Matemática para desenvolver um projeto pessoal ou um empreendimento
produtivo.
(EMIFCHSA11) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para desenvolver um projeto pessoal
ou um empreendimento produtivo, em âmbito local, regional, nacional e/ ou global.
(EMIFLGG12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as práticas de linguagens socialmente relevantes, em diferentes campos de atuação, para
formular propostas concretas, articuladas com o projeto de vida.
(EMIFMAT12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando processos e conhecimentos matemáticos para formular propostas concretas, articuladas
com o projeto de vida.
(EMIFLGG12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as práticas de linguagens socialmente relevantes, em diferentes campos de atuação, para
formular propostas concretas, articuladas com o projeto de vida.
(EMIFMAT12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando processos e conhecimentos matemáticos para formular propostas concretas, articuladas
com o projeto de vida.
(EMIFCNT12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as Ciências da Natureza e suas Tecnologias para formular propostas concretas, articuladas
com o projeto de vida.
(EMIFCHSA12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para formular propostas concretas, articuladas
com o projeto de vida, em âmbito local, regional, nacional e/ou global.
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Objetos do conhecimento

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de conteúdos

Geração de renda nas comunidades
tradicionais das ilhas.

Pesquisar e apresentar dados ligados a trabalho e renda na cidade/região em que
se vive.

Frações, porcentagem, juros,
funções.
gráficos, planilhas, tabelas e
tratamento das informações.

Marketing e publicidade.

Identificar o propósito das propagandas e a maneira como estas afetam o nosso
comportamento de compras.
Utilizar o marketing e a publicidade no desenvolvimento do turismo sustentável local.

Porcentagem Situações-Problema
Tratamento da Informação

Reconhecer o consumismo como um fenômeno danoso à sociedade e seus
possíveis impactos.
Consumo local, regional e mundial o consumismo exagerado.

Desenvolver a capacidade de fazer escolhas partindo-se da observação de situações
básicas, que envolvem a matemática.

Porcentagem Situações-Problema
Tratamento da Informação.

Refletir criticamente sobre soluções para a questão do endividamento exagerado da
população, produzindo ferramentas de conscientização da comunidade escolar
sobre o problema.
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O trabalho com a Educação Financeira nas escolas das ilhas deve se relacionar diretamente ao contexto social dos nossos
estudantes. Nesse sentido, os conteúdos abordados por esse componente curricular devem fazer conexões com o ensino prático, com o
contexto em que esses jovens se inserem, possibilitando-lhes a resolução de situações-problema que intensifiquem sua competência em
utilizar seu dinheiro de modo assertivo, na tomada de decisões conscientes relacionadas a compras e investimentos, de lidar com seu
dinheiro, tomar decisões conscientes sobre o que comprar, como comprar e quando comprar e como e quando investir.
De acordo com o Caderno de Educação Financeira, Gestão de Finanças Pessoais do Banco Central do Brasil (BCB), para que seja
efetivada a aprendizagem da Educação Financeira, faz-se necessário que o professor, por meio de metodologias adequadas,
preferencialmente, metodologias ativas, possibilite ao estudante o entendimento do mercado e a forma como os juros influenciam a vida
financeira do cidadão (positiva e negativamente); o consumo e o uso, de modo consciente, de créditos, evitando o endividamento exagerado;
a compreensão da importância e vantagens do planejamento e do acompanhamento do orçamento familiar e pessoal; a redução de riscos
em eventos inesperados e a manutenção de boa gestão financeira pessoal, bem como de empreendimentos cooperativos.(BCB, 213, p.7)
Dessa forma, as metodologias utilizadas deverão priorizar a resolução de problemas reais, além de atividades dinâmicas e
diversificadas, contemplando, dentre elas, o trabalho cooperativo em equipe e a investigação matemática. Os conteúdos e a metodologia
previstos para o Componente Curricular Educação Financeira devem contribuir para que o estudante se desenvolva integralmente, haja
vista que diversas habilidades podem ser exploradas.
Assim, os encaminhamentos metodológicos devem ser provocativos, estimulando o desenvolvimento de competências e habilidades
da Educação Financeira, oportunizando uma nova e saudável relação com os recursos pessoais, a partir do uso de Jogos Empresariais,
também chamados de Jogos de Simulação, Jogos Cooperativos ou Jogo de Mercados, que simulam diferentes cenários de negócios da
vida real, desenvolvendo, nos estudantes, habilidades técnicas, gerenciais e comportamentais, a fim de estarem preparados para tomar
decisões em diferentes cenários.
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Consoante com os documentos orientadores do “Novo Ensino Médio”, sugere-se o desenvolvimento de etapas para alcançar o
diálogo de saberes e a produção de uma prática social final, desde os eixos estruturantes propostos na Lei.
1. Fase de Investigação: Momentos em que estudantes, professores/as, lideranças e detentores das práticas e conhecimentos
tradicionais se encontram em círculos de cultura, para inventariar práticas e saberes sobre o território e sobre o uso do dinheiro;
2. Fase de Sistematização: Momento de organizar os saberes tradicionais, seus contextos, conflitos e contradições sociais, e
relacioná-los com os conteúdos abordados pela Educação Financeira.
3. Fase de Formação Tecnológica: Aprender sobre tecnologias de autodemarcação territorial e mapeamento social, práticas
financeiras tradicionais e atuais. Nesse momento, inicia-se a instrumentalização, quando se conjuga a teoria com a realidade, no
tocante à Educação Financeira. Nessa etapa, realiza-se o trabalho de campo.
4. Prática Social Final: Aqui se organiza o Seminário anual sobre o tema proposto na Educação Financeira e sua relação com os
outros componentes curriculares, com foco nas atividades econômicas desenvolvidas pelas comunidades das ilhas.

A avaliação é a ferramenta fundamental para diagnóstico e acompanhamento da aprendizagem, como também para o
redirecionamento da prática pedagógica, tendo em vista que, ao avaliar, o professor, além de acompanhar a aprendizagem dos estudantes,
reflete sobre a sua prática, contribuindo de maneira efetiva para a melhora do processo de ensino e aprendizagem.
No Componente Curricular Educação Financeira, a avaliação deve ser diagnóstica, investigativa, contínua, processual e formativa,
dando espaço para os conhecimentos prévios dos estudantes, além de proporcionar a participação ativa deles no processo de construção
de novos conhecimentos.
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Para tanto, os instrumentos avaliativos devem ser diversificados, buscando a inclusão das diferentes formas de aprender, tais como:
- Projetos;
- Estudo de casos;
- Apresentação de trabalhos;
- Debates;
- Simulações;
- Portfólios;
- Provas;
- Avaliação por rubrica;
- Autoavaliação.
Salienta-se que o professor tem autonomia para decidir e aplicar os instrumentos avaliativos, conforme o contexto dos seus
estudantes. No entanto, não se pode esquecer que o processo avaliativo, além de verificar e acompanhar a aprendizagem dos estudantes,
também (re)direciona a prática docente.

As aulas da disciplina Educação Financeira devem ser realizadas, sempre que possível, com a utilização de recursos diversificados,
por exemplo:
- Laboratório de informática, com computadores conectados à Internet;
- Dispositivos móveis como smartphones, celulares;
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- Jogos de tabuleiro;
- Jogos de simulações de atividades econômicas e de cooperativismo;
- Planilhas eletrônicas, entre outros.
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EMENTA - MATEMÁTICA CONTEXTUALIZADA

Título do Componente Curricular MATEMÁTICA CONTEXTUALIZADA
Etapa de ensino

Ensino Médio: 1ª série

Carga horária

02 aulas semanais

A Matemática no Ensino Médio, tal como em toda a Educação Básica, orientada pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e,
também, proposta no Referencial Curricular para o Ensino Médio do Paraná, propõe a retomada, a ampliação, o aprofundamento e a
consolidação das aprendizagens essenciais desenvolvidas na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, visando, dessa forma, contribuir
para a formação integral dos estudantes.
A abordagem dos conhecimentos em Exatas é realizada pela integração de tendências metodológicas em Educação Matemática:
resolução de problemas, modelagem, matemática, mídias tecnológicas, etnomatemática, história da matemática e investigações
matemáticas.
O Componente Curricular Matemática Contextualizada é direcionado aos estudantes das ilhas do litoral paranaense e tem por foco
a etnomatemática, uma proposta educacional que estimula o desenvolvimento da criatividade, oportunizando o estabelecimento de novas
formas de relações interculturais. De acordo com D’AMBRÓSIO (2001), a etnomatemática constitui-se de três processos - techné ou 'ticas'
(maneiras, modos, técnicas, artes), mátema (explicar, conhecer, entender, lidar com, conviver com) e etno (realidade natural e sociocultural
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na qual o homem está inserido). Nesse sentido, vem a ser” um programa que visa explicar os processos de geração, organização e
transmissão de conhecimentos em diversos sistemas culturais e as forças interativas que agem nos e entre os três processos”
(D’AMBRÓSIO, 2001).
Para tanto, é primordial fundamentar essa vertente em ações pedagógicas construídas dentro do contexto sociocultural de nossos
estudantes das ilhas, pois os objetivos e, consequentemente, os conteúdos matemáticos variam de acordo com a cultura, a realidade social,
as necessidades, as aspirações pessoais, tendo em vista que a Matemática está presente na realidade de cada um, devendo acima de
tudo:
basear-se em propostas que valorizem o contexto sociocultural do educando, partindo de sua realidade, de indagações sobre ela,
para a partir daí definir o conteúdo a ser trabalhado, bem como o procedimento que deverá considerar a matemática como uma
das formas de leitura de mundo. (MONTEIRO e POMPEU JR, 2003, p. 38).

Desta forma, entende-se que este Componente Curricular - Matemática contextualizada, pensada para os estudantes das ilhas
com foco na etnomatemática, ao proporcionar o estudo de atividades para além da sala de aula, possibilita a construção por parte do
estudantes, do conhecimento prático, sem perder o caráter escolar/acadêmico no ensino da Matemática, estabelecendo uma relação mais
consistente e construtiva entre teoria e prática, ao contemplar experiências cotidianas para serem refletidas e analisadas, transformando o
estudante em sujeito inserido no contexto de mundo e sociedade e agente transformador da realidade em que vive.
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•

Constatar e compreender as especificidades culturais das comunidades das ilhas e o modo como resolvem questões
matemáticas cotidianas;

•

Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, a fim de compreender as práticas tradicionais e sua
relação com os conhecimentos matemáticos;

•

Identificar questões socioculturais e ambientais, onde se aplicam conhecimentos e habilidades matemáticas de maneira
articulada com a vivência da população tradicional autodeclarada;

•

Selecionar e mobilizar, intencionalmente, conhecimentos e recursos matemáticos e tecnológicos a fim de auxiliar no processo
de reconhecimento do território tradicional;

•

Aplicar conceitos matemáticos no planejamento, na execução e na análise de ações envolvendo a utilização de tecnologias e
conhecimentos matemáticos a fim de reconhecer demarcações e medidas de área, comprimento e perímetro do território;

•

Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais,
em nível local, regional, nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem
comum;

•

Selecionar, organizar e produzir informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las criticamente;

•

Resolver situações-problema, sabendo validar estratégias e resultados, desenvolvendo formas de raciocínio e processos,
como dedução, indução, intuição, analogia, estimativa, e utilizando conceitos e procedimentos matemáticos, bem como
instrumentos tecnológicos disponíveis.
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A matemática é compreendida no contexto de comunidades tradicionais como componente integrador do modo de vida, cultura e
produção destes povos. D´Ambrosio, em 1982, define a Matemática Espontânea ou etnomatemática como sendo os métodos matemáticos
desenvolvidos por povos na sua luta de sobrevivência (BALEEIRO; SILVA, s.d). É exatamente esta realidade que se procura evidenciar na
proposta de trabalho deste Itinerário Formativo.
É uma concepção errônea pensar que a matemática é produto de conhecimentos técnicos elaborados, exclusivamente, por
pensadores, filósofos e matemáticos. É igualmente errôneo pensar que as práticas tradicionais dos povos não possuam saberes
matemáticos. Eles estão intimamente presentes no modo de viver, de trabalhar e de se relacionar com a natureza, apenas de maneira
diferenciada, ou seja, em um outro contexto.
Nesse sentido, a matemática no contexto dos povos tradicionais deve ser compreendida como conhecimentos matemáticos que o
sujeito tradicional traz para a escola, proveniente de sua vivência, suas práticas e a de seus antepassados, construídos historicamente, a
partir das relações de trabalho, de poder e com a terra, passados de geração para geração.
Sendo assim, a matemática não é exclusiva do mundo acadêmico, mas também é fruto do conhecimento da comunidade tradicional,
aplicado no seu trabalho, que se reflete, isto é, que está contemplado, por exemplo, na construção de uma embarcação ou moradia
(medidas, área, volume, superfícies); na fabricação de uma rede de pesca (unidades de medida particulares e que não são medidas por
nenhum instrumento, como a malha de uma rede, mas são sabidas por experiências e conhecimentos próprios do pescador); no cálculo da
quantidade de dúzias de mariscos (que eles sabem quantas dúzias tem na caixa sem precisar contá-las); nas medidas de cumprimento de
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uma rede (por braças, a unidade de medida mais utilizada na pesca); da unidade de medida da farinha de mandioca, fruto do trabalho na
roça (medido em cuias), e tantos outros conteúdos que se pretende abordar neste Componente Curricular.
A partir dessas abordagens, espera-se que os estudantes das escolas das ilhas de nosso litoral possam compreender os processos
de autodeclaração dos povos tradicionais locais e consequente demarcação de seus territórios, promovendo a valorização dos
conhecimentos e saberes locais, na resolução de problemas ambientais, sociais e territoriais, com a utilização de conhecimentos e saberes
matemáticos.
Assim o estudante vivenciará o processo de ensino – aprendizagem por meio de reflexões matemáticas, com dimensão crítica do
conhecimento científico sobre o universo de fenômenos e a não neutralidade da produção dos mesmos, com envolvimento nos aspectos
sociais, políticos, econômicos e culturais.

UNIDADE 1: O SABER MATEMÁTICO TRADICIONAL

CARGA HORÁRIA:
40

HABILIDADES RELACIONADAS AOS EIXOS
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
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(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA:
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
HABILIDADES RELACIONADAS ÀS ÁREAS
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFLGG01) Investigar e analisar a organização, o funcionamento e/ou os efeitos de sentido de enunciados e discursos materializados nas diversas línguas e
linguagens (imagens estáticas e em movimento; música; linguagens corporais e do movimento, entre outras), situando-os no contexto de um ou mais campos de
atuação social e considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias.
(EMIFMAT01) Investigar e analisar situações-problema identificando e selecionando conhecimentos matemáticos relevantes para uma dada situação, elaborando
modelos para sua representação.
(EMIFCHSA01) Investigar e analisar situações-problema envolvendo temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e/ou cultural,
em âmbito local, regional, nacional e/ou global, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFMAT04) Reconhecer produtos e/ ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica na produção do conhecimento matemático e sua
aplicação no desenvolvimento de processos tecnológicos diversos.
(EMIFCNT04) Reconhecer produtos e/ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica sobre a dinâmica dos fenômenos naturais e/ou de
processos tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).
(EMIFCHSA04) Reconhecer produtos e/ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica sobre temas e processos de natureza histórica,
social, econômica, filosófica, política e/ou cultural, em âmbito local, regional, nacional e/ou global.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFLGG07) Identificar e explicar questões socioculturais e ambientais passíveis de mediação e intervenção por meio de práticas de linguagem.
(EMIFMAT07) Identificar e explicar questões socioculturais e ambientais aplicando conhecimentos e habilidades matemáticas para avaliar e tomar decisões em
relação ao que foi observado.
(EMIFCNT07) Identificar e explicar questões socioculturais e ambientais relacionadas a fenômenos físicos, químicos e/ou biológicos.
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(EMIFCHSA07) Identificar e explicar situações em que ocorram conflitos, desequilíbrios e ameaças a grupos sociais, à diversidade de modos de vida, às
diferentes identidades culturais e ao meio ambiente, em âmbito local, regional, nacional e/ ou global, com base em fenômenos relacionados às Ciências Humanas
e Sociais Aplicadas.
(EMIFLGG09) Propor e testar estratégias de mediação e intervenção sociocultural e ambiental, selecionando adequadamente elementos das diferentes
linguagens.
(EMIFMAT09) Propor e testar estratégias de mediação e intervenção para resolver problemas de natureza sociocultural e de natureza ambiental relacionados à
Matemática.
(EMIFCNT09) Propor e testar estratégias de mediação e intervenção para resolver problemas de natureza sociocultural e de natureza ambiental relacionados às
Ciências da Natureza.
(EMIFCHSA09) Propor e testar estratégias de mediação e intervenção para resolver problemas de natureza sociocultural e de natureza ambiental, em âmbito
local, regional, nacional e/ou global, relacionados às Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA:
(EMIFLGG11) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das práticas de linguagem para desenvolver um projeto pessoal ou um
empreendimento produtivo.
(EMIFMAT11) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos da Matemática para desenvolver um projeto pessoal ou um empreendimento
produtivo.
(EMIFCHSA11) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para desenvolver um projeto
pessoal ou um empreendimento produtivo, em âmbito local, regional, nacional e/ ou global.
(EMIFLGG12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as práticas de linguagens socialmente relevantes, em diferentes campos de atuação, para
formular propostas concretas, articuladas com o projeto de vida.
(EMIFMAT12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando processos e conhecimentos matemáticos para formular propostas concretas, articuladas
com o projeto de vida.
(EMIFLGG12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as práticas de linguagens socialmente relevantes, em diferentes campos de atuação, para
formular propostas concretas, articuladas com o projeto de vida.
(EMIFMAT12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando processos e conhecimentos matemáticos para formular propostas concretas, articuladas
com o projeto de vida.
(EMIFCNT12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as Ciências da Natureza e suas Tecnologias para formular propostas concretas, articuladas
com o projeto de vida.
(EMIFCHSA12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para formular propostas concretas, articuladas
com o projeto de vida, em âmbito local, regional, nacional e/ou global.
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Objetos do conhecimento

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de conteúdos

Relação da matemática com os
contextos
sociais
das
comunidades das ilhas.

Compreender o processo de autodeclaração dos povos tradicionais como
resultado da consciência de sua condição social em face conflitos sociais.

Operações com números naturais.
Tratamento da informação.
Conceitos matemáticos tradicionais.
Resolução de situações-problema.

Matemática das comunidades
das
ilhas
demarcação
territorial.

Compreender como as práticas tradicionais contêm conhecimentos matemáticos
profundos relacionados às relações de trabalho e relação sujeito – natureza.

Mapeamento
das
territoriais demarcadas.

Compreender a utilização de instrumentos tecnológicos de mapeamento e
demarcação de territórios, utilizando conhecimentos matemáticos de medida de
áreas.

áreas

Medidas de área
Tratamento da informação.
Resolução de situações-problema.
Medidas de áreas.
Latitude e longitude.
Gráficos.
Mapas.

Relações de poder sob a ótica
matemática.

Reconhecer a função da afirmação identitária e da organização política e sua
influência em mudanças nas relações de poder com o Estado, e na conquista de
direitos e na promoção da justiça social.

Estatística
Percentual
Gráfico
Tabela
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UNIDADE 2: MATEMÁTICA, PODER E TRABALHO NAS ILHAS

CARGA HORÁRIA:
40

HABILIDADES RELACIONADAS AOS EIXOS
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA:
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
HABILIDADES RELACIONADAS ÀS ÁREAS
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFLGG01) Investigar e analisar a organização, o funcionamento e/ou os efeitos de sentido de enunciados e discursos materializados nas diversas línguas e
linguagens (imagens estáticas e em movimento; música; linguagens corporais e do movimento, entre outras), situando-os no contexto de um ou mais campos de
atuação social e considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias.
(EMIFMAT01) Investigar e analisar situações-problema identificando e selecionando conhecimentos matemáticos relevantes para uma dada situação, elaborando
modelos para sua representação.
(EMIFCHSA01) Investigar e analisar situações-problema envolvendo temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e/ou cultural,
em âmbito local, regional, nacional e/ou global, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
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(EMIFMAT04) Reconhecer produtos e/ ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica na produção do conhecimento matemático e sua
aplicação no desenvolvimento de processos tecnológicos diversos.
(EMIFCNT04) Reconhecer produtos e/ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica sobre a dinâmica dos fenômenos naturais e/ou de
processos tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).
(EMIFCHSA04) Reconhecer produtos e/ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica sobre temas e processos de natureza histórica,
social, econômica, filosófica, política e/ou cultural, em âmbito local, regional, nacional e/ou global.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFLGG07) Identificar e explicar questões socioculturais e ambientais passíveis de mediação e intervenção por meio de práticas de linguagem.
(EMIFMAT07) Identificar e explicar questões socioculturais e ambientais aplicando conhecimentos e habilidades matemáticas para avaliar e tomar decisões em
relação ao que foi observado.
(EMIFCNT07) Identificar e explicar questões socioculturais e ambientais relacionadas a fenômenos físicos, químicos e/ou biológicos.
(EMIFCHSA07) Identificar e explicar situações em que ocorram conflitos, desequilíbrios e ameaças a grupos sociais, à diversidade de modos de vida, às
diferentes identidades culturais e ao meio ambiente, em âmbito local, regional, nacional e/ ou global, com base em fenômenos relacionados às Ciências Humanas
e Sociais Aplicadas.
(EMIFLGG09) Propor e testar estratégias de mediação e intervenção sociocultural e ambiental, selecionando adequadamente elementos das diferentes
linguagens.
(EMIFMAT09) Propor e testar estratégias de mediação e intervenção para resolver problemas de natureza sociocultural e de natureza ambiental relacionados à
Matemática.
(EMIFCNT09) Propor e testar estratégias de mediação e intervenção para resolver problemas de natureza sociocultural e de natureza ambiental relacionados às
Ciências da Natureza.
(EMIFCHSA09) Propor e testar estratégias de mediação e intervenção para resolver problemas de natureza sociocultural e de natureza ambiental, em âmbito
local, regional, nacional e/ou global, relacionados às Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA:
(EMIFLGG11) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das práticas de linguagem para desenvolver um projeto pessoal ou um
empreendimento produtivo
(EMIFMAT11) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos da Matemática para desenvolver um projeto pessoal ou um empreendimento
produtivo.
(EMIFCHSA11) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para desenvolver um projeto
pessoal ou um empreendimento produtivo, em âmbito local, regional, nacional e/ ou global.
(EMIFLGG12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as práticas de linguagens socialmente relevantes, em diferentes campos de atuação, para
formular propostas concretas, articuladas com o projeto de vida.
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(EMIFMAT12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando processos e conhecimentos matemáticos para formular propostas concretas, articuladas
com o projeto de vida.
(EMIFLGG12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as práticas de linguagens socialmente relevantes, em diferentes campos de atuação, para
formular propostas concretas, articuladas com o projeto de vida.
(EMIFMAT12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando processos e conhecimentos matemáticos para formular propostas concretas, articuladas
com o projeto de vida.
(EMIFCNT12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as Ciências da Natureza e suas Tecnologias para formular propostas concretas, articuladas
com o projeto de vida.
(EMIFCHSA12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para formular propostas concretas, articuladas
com o projeto de vida, em âmbito local, regional, nacional e/ou global
Objeto do conhecimento
Matemática e as relações de trabalho

Objetivos de aprendizagem

Compreender como as práticas tradicionais contém conhecimentos matemáticos
profundos relacionados às relações de trabalho e relação sujeito – natureza.

Possibilidades de conteúdos
Estatística.
Porcentagem.
Gráfico.
Tratamento da informação.

A matemática dos povos tradicionais no
cotidiano das comunidades.
Construções típicas dos povos das ilhas.

Jogos matemáticos no contexto das
ilhas.

Unidades de medidas
convencionais e particulares.
Resolver e elaborar problemas, em diferentes contextos, que envolvem cálculo e
interpretação e análise de informações sobre a produção e modo de vida tradicional

Operações com números
tradicionais.
Medidas de área, volume,
superfície.
Probabilidade.
Porcentagem.
Números racionais.
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Os conhecimentos matemáticos convencionais ou os desenvolvidos pelos povos tradicionais das ilhas é de primordial importância
na vida cotidiana das comunidades locais, transformando o estudante em sujeito inserido no contexto de mundo e de sociedade, como
também, em agente transformador da realidade em que vive.
A base para o trabalho pedagógico será a dialogia entre os conhecimentos dos moradores das ilhas fundamentados nos seus saberes
e identidades com os conhecimentos escolares, no qual o trabalho docente estará centrado em três eixos temáticos: Modos de vida:
Trabalho, Cultura(s) e Identidade(s); Territórios: Natureza, Poder e Políticas; Saúdes: Hábitos e Costumes.
Foram os eixos temáticos, fundados nos modos de vida dos ilhéus que orientaram a organização dos conteúdos por
áreas do conhecimento. É por meio destas que o educador poderá promover o diálogo entre os saberes tradicionais
e escolares e destes entre si, isso porque são elas que aglutinam o conjunto de conteúdos estruturantes que
permitirão a compreensão e reflexão do universo temático dos estudantes, ou seja, a efetivação de sua leitura de
mundo (PARANÁ/CEE, 2010).

Esses eixos temáticos irão permear todo o trabalho docente, pois serão o ponto de partida para a construção do conhecimento
matemático a ser desenvolvido por este Componente Curricular.
Nesse sentido, o encaminhamento metodológico se dará a partir do saber local sempre que for possível. O docente poderá partir do
conhecimento empírico do estudante para questioná-lo e levá-lo em busca de uma resposta para aquilo que ele conhece sem saber o
porquê, ou seja, sem a fundamentação teórica científica, por meio de questionamentos e sugestões instigar a curiosidade pois, na maioria
das vezes, ele conhecerá o tema e isso será de relevante importância para melhor compreensão do porquê.
Por isso, Arruda (1999, p. 89) defende que “[…] há outra possibilidade raramente contemplada nas políticas públicas brasileiras que
é a de construir junto com as populações locais uma relação ao mesmo tempo mais harmoniosa e economicamente mais eficaz.’
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Trata-se de valorizar a identidade, os conhecimentos, as práticas e os direitos de cidadania destas populações, valorizando seu
padrão de uso dos recursos naturais. Isso não significa ressuscitar o mito do “bom selvagem” ou do “ecologismo nato” das populações
selvagens. Tanto quanto nós, as comunidades tradicionais estão sujeitas às dinâmicas sociais e à mudança cultural. Nem todos são
“conservacionistas natos”, porém há, entre eles, um grande conhecimento empírico do mundo em que vivem e das particularidades do
ecossistema regional.
Por outro lado, os resultados da análise dos modos de ocupação do espaço das comunidades tradicionais e o aporte de perspectivas
econômico-sociais alternativas podem possibilitar novos caminhos às comunidades tradicionais, já articuladas com o mercado e fortemente
pressionadas para que adotem práticas econômicas que promovem a devastação ambiental.
Consoante com os documentos orientadores do “Novo Ensino Médio” sugere-se o desenvolvimento de etapas para alcançar o diálogo
de saberes e a produção de uma prática social final desde os eixos estruturantes propostos na Lei.
1. Fase de Investigação: Momentos em que estudantes, professores/as, lideranças e detentores das práticas e conhecimentos
tradicionais encontram-se em círculos de cultura para inventariar práticas e saberes sobre o território e sobre sua demarcação;
2. Fase de Sistematização: Momento de organizar os saberes tradicionais, seus contextos, conflitos e contradições sociais, e
relacioná-los com os conteúdos abordados neste Componente Curricular.
3. Fase de Formação Tecnológica: Aprender sobre tecnologias de autodemarcação territorial e mapeamento social. Nesse momento,
inicia-se a instrumentalização, quando se conjuga a teoria com a realidade no tocante à Matemática Contextualizada com ênfase na
Etnomatemática. Nessa etapa, realiza-se o trabalho de campo.
4. Prática Social Final: Aqui organizasse o Seminário anual sobre o tema proposto na Matemática Contextualizada e sua relação com
os outros componentes curriculares.
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No processo de ensino – aprendizagem da Matemática Contextualizada, a avaliação diagnóstica é imprescindível. Neste sentido,
ela é um instrumento tanto para que o professor conheça o seu estudante antes que se inicie o trabalho pedagógico com os
conhecimentos escolares, quanto para o desenvolvimento das outras etapas do processo de construção do conhecimento. Esse
instrumento justifica – se porque inicialmente, é preciso identificar os conhecimentos dos estudantes, sejam eles espontâneos ou
científicos, pois ambos interferem na aprendizagem, no desenvolvimento das atividades e nas possibilidades de revisão do planejamento
pedagógico.
A avaliação deve acontecer ao longo do processo do ensino-aprendizagem, ancorada em encaminhamentos metodológicos que
abram espaço para a interpretação e discussão, que considerem a relação do estudante com o conhecimento escolar.
A avaliação é ferramenta fundamental para diagnóstico e acompanhamento da aprendizagem, como também para o
redirecionamento da prática pedagógica, tendo em vista que, ao avaliar, o professor além de acompanhar a aprendizagem dos estudantes,
reflete sobre a sua prática, contribuindo de maneira efetiva para a melhora do processo de ensino e aprendizagem.
A avaliação deve ser diagnóstica, investigativa, contínua, processual e formativa, dando espaço para os conhecimentos prévios dos
estudantes, além de proporcionar a participação ativa dos mesmos no processo de construção de novos conhecimentos.
Para tanto, os instrumentos avaliativos devem ser diversificados, buscando a inclusão das diferentes formas de aprender, tais como:
- Projetos;
- Estudo de casos;
- Apresentação de trabalhos;
- Debates;
- Simulações;
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- Portfólios;
- Provas;
- Avaliação por rubrica;
- Auto avaliação.
Salienta-se que o professor tem autonomia para decidir e aplicar os instrumentos avaliativos conforme o contexto dos seus
estudantes. No entanto, não se pode esquecer que o processo avaliativo, além de verificar e acompanhar a aprendizagem dos estudantes,
também (re)direciona a prática docente.

As aulas do Componente Curricular Matemática devem ser realizadas, sempre que possível, com a utilização de recursos
diversificados, por exemplo:
- Laboratório de informática, com computadores conectados à internet.
-Dispositivos móveis como Smartphones, celulares. (Verificar a possibilidade desses 2 recursos).
- Jogos para desenvolvimento de conteúdos matemáticos.
- Jogos de simulações de atividades econômicas e de cooperativismo.
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EMENTA – PROJETO DE VIDA
Título do Componente Curricular PROJETO DE VIDA
Etapa de ensino

Ensino Médio: 1ª, 2ª e 3ª séries

Carga horária

1ª série: 02 aulas semanais
2ª série: 02 aulas semanais
3ª série: 02 aulas semanais

De acordo como os Referenciais Curriculares para a Elaboração de Itinerários Formativos (Portaria 1432/2018, MEC), o Novo
Ensino Médio busca a promoção de uma educação significativa, na qual os estudantes protagonizem sua própria aprendizagem. Nesse
contexto, a escola possui papel fundamental para que alcancem suas metas.
O Componente Curricular Projeto de Vida, pensado para os estudantes das escolas das ilhas, possibilita, para esses jovens, o
planejamento necessário na escolha dos itinerários formativos e integrados, de acordo com suas expectativas de vida, de modo mais
assertivo, ao possibilitar-lhes o estabelecimento de relações entre suas reflexões pessoais e comunitárias, seus projetos existenciais e o
exercício de sua cidadania, fundamentais para sua trajetória de vida.
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Acima de tudo, o Componente Curricular Projeto de Vida, tem como característica preponderante a formação integral dos jovens,
pois os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a
construção de seu projeto de vida e para sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais (BRASIL, 2018).
De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o propósito da educação integral é a formação e o desenvolvimento
pleno dos estudantes, tendo o jovem como protagonista de sua formação, sendo ele responsável por fazer escolhas e tomar decisões.
A escola, além de oferecer a oportunidade de aprendizagem dos conhecimentos científicos e culturais historicamente
construídos/produzidos pela humanidade, deve despertar os sonhos, a busca de propósitos e, com isso, o sentimento de pertencimento do
jovem ao encontrar/(re)conhecer seu lugar em sua comunidade e, desta forma, no mundo.
Por isso, é fundamental que os estudantes das ilhas reconheçam suas peculiaridades, por fazerem parte de comunidades que podem
ser identificadas como comunidades tradicionais (caiçaras, pesqueiras, de artesãos) e de comunidades que desenvolvem outros tipos de
atividades, mas que possuem em comum o fato de se localizarem em espaços de paisagens naturais, resultados das interações climáticas,
cuja dinâmica influencia diretamente nas diferentes formas de ocupação, uso do solo, organização, movimento migratório interilhas e entre
as ilhas e o continente, bem como nas relações entre a diversidade sociocultural presente.

Fundamentar um Projeto de Vida, sob a ótica das especificidades das comunidades das ilhas do litoral paranaense, pressupõe a
compreensão da trajetória desses povos por meio de suas lutas e marcos civilizatórios, abordando, com relevância, as questões da
territorialização, para que as/os estudantes possam se reconhecer como seres políticos e sujeitos de direito.
Dessa forma, são objetivos desse Componente Curricular:
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•

Organizar e mobilizar processos de aprendizagem sobre questões da territorialização;

•

Refletir sobre as questões dos povos tradicionais e seu modo de vida, para fundamentar a compreensão de educação como
processo coletivo, cultural e simbólico;

•

Promover o reconhecimento dos movimentos dos povos tradicionais nas conquistas e lutas por direitos;

•

Contribuir para a formação dos estudantes das ilhas do litoral paranaense, por meio da formulação de um projeto de vida, que
contemple aspectos pessoais, culturais, socioemocionais e profissionais;

•

Incentivar a autorreflexão dos estudantes, entendidos como indivíduos que constroem suas trajetórias, levando em
consideração a diversidade de contextos sociais, culturais, geográficos, políticos e econômicos que influenciam as suas ações;

•

Promover o diálogo e a escuta ativa dos jovens estudantes, no cotidiano das aulas e demais práticas pedagógicas, sendo eles
entendidos como sujeitos e protagonistas do processo educativo;

•

Desenvolver elementos teóricos e práticos que garantam ao jovem o efetivo exercício da autonomia para as escolhas pessoais
de vida, frente à dinâmica do mundo contemporâneo, seu constante movimento de mudanças e os novos desafios que são
produzidos cotidianamente;

•

Desenvolver, no jovem, capacidade para o efetivo exercício das competências necessárias para a atuação e a autoria no
mundo real, contextualizado e dinâmico, fortalecendo a prática da resiliência, a cultura do cuidado de si, a percepção da
alteridade e o desenvolvimento no aparato econômico e político.
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A organização do Novo Ensino Médio (NEM), em seu Componente Curricular Projeto de Vida, apresenta uma base por meio da
qual os estudantes terão a possibilidade de desenvolver seus planos de estudo. Entende-se, pois, que com essa base, eles terão condições
de optar pelos itinerários formativos e integrados, conforme suas expectativas para o futuro de maneira mais objetiva e assertiva. Os artigos
n.º 205 da Constituição Federal e n.º 2 da Lei n. 9.394/1996 (LDB) preveem a promoção e o incentivo ao desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho.
Nesse sentido, o Componente Projeto de Vida possui diálogo direto com a habilidade de reflexão do estudante, sua atuação cidadã
e seus projetos existenciais como um todo. Somados aos princípios gerais da Educação Básica, os princípios orientadores específicos, que
são tratados pelo Artigo 5.º das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, também assinalam a importância do Projeto de
Vida como estratégia de reflexão sobre a trajetória pessoal, cidadã e profissional dos estudantes.
Pensado a realidade das ilhas, pretende-se uma preparação para o entendimento do próprio sujeito: suas origens, seu lugar no
mundo, suas perspectivas, suas lutas, sua identidade. Por isso, é fundamental que esse projeto de vida ultrapasse os limites de uma
formação com viés econômico, sendo, também, uma formação social.
Isso se dá pelo fato de que, muitas vezes, caímos no erro de “educar para o mercado”, fazendo com que nossa prática esteja,
muitas vezes, mesmo que impensadamente, preparando o educando para a formação acadêmica, para o mercado de trabalho de viés
industrial, esquecendo que a maioria dos estudantes continuam na ilha, vivendo como pescadores.
Essa visão de que é preciso sair das ilhas, para “ser alguém no mundo” é discriminatória, e considera o sujeito, sua identidade e
suas lutas como nada, fazendo com que o aluno pareça um ser sem história. Precisamos romper com essa forma de pensar.
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Para tal fim, o Projeto de Vida visa preparar o estudante, também, para atuar na sociedade onde vive, compreendendo seu lugar
no mundo, sua luta, sua identidade e reforçando sua consciência de sujeito de direitos, possibilitando a construção de um saber relacionado
às especificidades das comunidades onde as escolas se inserem, promovendo o desenvolvimento de habilidades e competências, a partir
da compreensão do processo histórico e social de transformação dos territórios tradicionais dos pescadores/as artesanais e caiçaras, de
modo que possam desenvolver um projeto de vida pessoal e local.
Nesse sentido, o Projeto de Vida, pensado para os estudantes das escolas das ilhas, é uma estratégia de aprendizagem, que tem
por objetivo fazer com que esses estudantes reflitam sobre sua história, cultura e identidade, bem como sobre seus objetivos e propósitos
a curto, médio e longo prazo, projetando onde e como irão se desenvolver pessoal, profissional e economicamente.
Para que ocorra uma mediação pedagógica significativa na mediação do Componente Curricular Projeto de Vida, faz-se necessário
que a formação acadêmica da/do docente que irá assumir as aulas oportunize o conhecimento científico de âmbito sociológico dos
povos/comunidades tradicionais das ilhas, para que reflita e debata sobre o saber historiográfico dessas comunidades. Além disso, no
tocante à educação filosófica, faz-se necessário que as experiências cotidianas possibilitem aos nossos estudantes das ilhas perceber e
refletir sobre o cotidiano da comunidade em que se inserem, para que seja possível problematizarem e refletirem sobre as situações
vivenciadas em relação ao seu projeto de vida. Assim, será de competência dos docentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
as aulas do presente Componente Curricular.
Destaca-se a importância do Componente Curricular Projeto de Vida, voltado às especificidades dos jovens das ilhas e do espaço
que habitam, no desenvolvimento de relações entre os conteúdos curriculares, as especificidades de cada comunidade, suas experiências
e trajetória de vida, valorizando e resgatando (se necessário for) suas raízes culturais, buscando a ampliação de sua visão e compreensão
de mundo, possibilitando que se tornem cidadãos críticos, capazes de lutar por seus direitos.
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RESISTIR E RETOMAR: NOSSA TERRA E NOSSO MAR

UNIDADE TEMÁTICA: EU, O OUTRO E NÓS

CARGA HORÁRIA: 24 h
HABILIDADES RELACIONADAS AOS EIXOS

HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E AO FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, a sensibilidade, a criticidade e a criatividade.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência, para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA:
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
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HABILIDADES RELACIONADAS POR ÁREA DE CONHECIMENTO
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFLGG01) Investigar e analisar a organização, o funcionamento e/ou os efeitos de sentido de enunciados e discursos materializados nas diversas línguas e
linguagens (imagens estáticas e em movimento; música; linguagens corporais e do movimento, entre outras), situando-os no contexto de um ou mais campos de
atuação social e considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias.
(EMIFMAT01) Investigar e analisar situações-problema identificando e selecionando conhecimentos matemáticos relevantes para uma dada situação, elaborando
modelos para sua representação.
(EMIFCNT01) Investigar e analisar situações problema e variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza e/ ou de processos tecnológicos,
considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais.
(EMIFCHS01) Investigar e analisar situações-problemas envolvendo temas e processos de natureza histórica, social, econômica,
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFLGG04) Reconhecer produtos e/ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica sobre obras ou eventos de diferentes práticas artísticas,
culturais e/ou corporais, ampliando o repertório/domínio pessoal sobre o funcionamento e os recursos da(s) língua(s) ou da(s) linguagem(ns).
(EMIFMAT04) Reconhecer produtos e/ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica na produção do conhecimento matemático e sua
aplicação no desenvolvimento de processos tecnológicos diversos.
(EMIFCNT04) Reconhecer produtos e/ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica sobre a dinâmica dos fenômenos naturais e/ou de
processos tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).
(EMIFCHSA04) Reconhecer produtos e/ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica sobre temas e processos de natureza histórica, social,
econômica, filosófica, política e/ou cultural, em âmbito local, regional, nacional e/ou global.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFLGG07) Identificar e explicar questões socioculturais e ambientais passíveis de mediação e intervenção por meio de práticas de linguagem.
(EMIFMAT07) Identificar e explicar questões socioculturais e ambientais aplicando conhecimentos e habilidades matemáticas para avaliar e tomar decisões em
relação ao que foi observado.
(EMIFCHSA07) Identificar e explicar situações em que ocorram conflitos, desequilíbrios e ameaças a grupos sociais, à diversidade de modos de vida, às diferentes
identidades culturais e ao meio ambiente, em âmbito local, regional, nacional e/ou global, com base em fenômenos relacionados às Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas.
(EMIFCNT07) Identificar e explicar questões socioculturais e ambientais relacionadas a fenômenos físicos, químicos e/ou biológicos.
(EMIFFTP07) Identificar e explicar normas e valores sociais relevantes à convivência cidadã no trabalho, considerando os seus próprios valores e crenças, suas
aspirações profissionais, avaliando o próprio comportamento frente ao meio em que está inserido, a importância do respeito às diferenças individuais e a preservação
do meio ambiente.
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(EMIFLGG08) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das práticas de linguagem para propor ações individuais e/ou coletivas de mediação
e intervenção sobre formas de interação e de atuação social, artístico-cultural ou ambiental, visando colaborar para o convívio democrático e republicano com a
diversidade humana e para o cuidado com o meio ambiente.
(EMIFMAT08) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos matemáticos para propor ações individuais e/ou coletivas de mediação e
intervenção sobre problemas socioculturais e problemas ambientais.
(EMIFCNT08) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das Ciências da Natureza para propor ações individuais e/ou coletivas de mediação
e intervenção sobre problemas socioculturais e problemas ambientais.
(EMIFCHS08) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para propor ações individuais e/ou
coletivas de mediação e intervenção sobre problemas de natureza sociocultural e de natureza ambiental, em âmbito local, regional, nacional e/ou global, baseadas
no respeito às diferenças, na escuta, na empatia e na responsabilidade socioambiental.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA:
(EMIFLGG11) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das práticas de linguagem para desenvolver um projeto pessoal ou um
empreendimento produtivo.
(EMIFMAT11) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos da Matemática para desenvolver um projeto pessoal ou um empreendimento
produtivo.
(EMIFCNT11) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das Ciências da Natureza para desenvolver um projeto pessoal ou um
empreendimento produtivo.
(EMIFCHS11) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para desenvolver um projeto pessoal
ou um empreendimento produtivo, em âmbito local, regional, nacional e/ou global.
(EMIFLGG12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as práticas de linguagens socialmente relevantes, em diferentes campos de atuação, para
formular propostas concretas, articuladas com o projeto de vida.
(EMIFMAT12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando processos e conhecimentos matemáticos para formular propostas concretas, articuladas com
o projeto de vida.
(EMIFCNT12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as Ciências da Natureza e suas Tecnologias para formular propostas concretas, articuladas
com o projeto de vida.
(EMIFCHS12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para formular propostas concretas, articuladas com
o projeto de vida, em âmbito local, regional, nacional e/ou global.
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Objetos do conhecimento

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de conteúdos

Compreender o conceito de alteridade para a construção de uma
sociedade pluralista.

O Eu, o outro e nós
Quem sou, o que quero (meus ideais, objetivos e metas).
Onde eu vivo e quais as minhas relações de convívio.

Alteridade - eu e o outro.
Apreender a importância do autocuidado e do cuidado com o
outro.
Reconhecer a importância da coletividade para a construção do
projeto de vida.
Identificar-se em uma sociedade pluralista e multicultural.
Pluralismo, multiculturalismo e
tolerância.

Conceito de sociedade pluralista, de multiculturalismo e tipos
de multiculturalismo.

Despertar o sentimento de pertencimento na comunidade local.
Considerar a importância das múltiplas linguagens para o combate
a estereótipos.
Múltiplas linguagens diversidade e respeito.
Resolução de conflitos.

O papel da coletividade na construção de quem eu sou e de
meus objetivos pessoais e profissionais.

Reconhecer a importância de conceber a diversidade para a
construção de uma sociedade mais justa e plural.
Entender sobre a eficácia da empatia na resolução de conflitos.

A importância da empatia em minhas relações sociais.
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UNIDADE 2: A AUTODEMARCAÇÃO DE TERRITÓRIO DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS DAS ILHAS

CARGA HORÁRIA: 32 h

HABILIDADES RELACIONADAS AOS EIXOS
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações objetivas, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, a sensibilidade, a criticidade e a criatividade.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência, para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA:
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
HABILIDADES RELACIONADAS POR ÁREA DE CONHECIMENTO
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFLGG01) Investigar e analisar a organização, o funcionamento e/ou os efeitos de sentido de enunciados e discursos materializados nas diversas línguas e
linguagens (imagens estáticas e em movimento; música; linguagens corporais e do movimento, entre outras), situando-os no contexto de um ou mais campos de
atuação social e considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias.
(EMIFMAT01) Investigar e analisar situações-problema identificando e selecionando conhecimentos matemáticos relevantes para uma dada situação, elaborando
modelos para sua representação.
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(EMIFCNT01) Investigar e analisar situações problema e variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza e/ ou de processos tecnológicos,
considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais.
(EMIFCHS01) Investigar e analisar situações-problema envolvendo temas e processos de natureza histórica, social, econômica,
(EMIFLGG02) Levantar e testar hipóteses sobre a organização, o funcionamento e/ou os efeitos de sentido de enunciados e discursos materializados nas diversas
línguas e linguagens (imagens estáticas e em movimento; música; linguagens corporais e do movimento, entre outras), situando-os no contexto de um ou mais
campos de atuação social e utilizando procedimentos e linguagens adequados à investigação científica.
(EMIFMAT02) Levantar e testar hipóteses sobre variáveis que interferem na explicação ou resolução de uma situação-problema elaborando modelos com a
linguagem matemática para analisá-la e avaliar sua adequação em termos de possíveis limitações, eficiência e possibilidades de generalização.
(EMIFCNT02) Levantar e testar hipóteses sobre variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza e/ou de processos tecnológicos, com ou sem o uso
de dispositivos e aplicativos digitais, utilizando procedimentos e linguagens adequados à investigação científica.
(EMIFCHS02) Levantar e testar hipóteses sobre temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e/ou cultural, em âmbito local, regional,
nacional e/ou global, contextualizando os conhecimentos em sua realidade local e utilizando procedimentos e linguagens adequados à investigação científica.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFLGG04) Reconhecer produtos e/ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica sobre obras ou eventos de diferentes práticas artísticas,
culturais e/ou corporais, ampliando o repertório/domínio pessoal sobre o funcionamento e os recursos da(s) língua(s) ou da(s) linguagem(ns);
(EMIFMAT04) Reconhecer produtos e/ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica na produção do conhecimento matemático e sua
aplicação no desenvolvimento de processos tecnológicos diversos.
(EMIFCNT04) Reconhecer produtos e/ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica sobre a dinâmica dos fenômenos naturais e/ou de
processos tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).
(EMIFCHSA04) Reconhecer produtos e/ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica sobre temas e processos de natureza histórica, social,
econômica, filosófica, política e/ou cultural, em âmbito local, regional, nacional e/ou global.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFLGG07) Identificar e explicar questões socioculturais e ambientais passíveis de mediação e intervenção por meio de práticas de linguagem.
(EMIFMAT07) Identificar e explicar questões socioculturais e ambientais aplicando conhecimentos e habilidades matemáticas para avaliar e tomar decisões em
relação ao que foi observado.
(EMIFCHSA07) Identificar e explicar situações em que ocorram conflitos, desequilíbrios e ameaças a grupos sociais, à diversidade de modos de vida, às diferentes
identidades culturais e ao meio ambiente, em âmbito local, regional, nacional e/ou global, com base em fenômenos relacionados às Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas.
(EMIFCNT07) Identificar e explicar questões socioculturais e ambientais relacionadas a fenômenos físicos, químicos e/ou biológicos.
(EMIFFTP07) Identificar e explicar normas e valores sociais relevantes à convivência cidadã no trabalho, considerando os seus próprios valores e crenças, suas
aspirações profissionais, avaliando o próprio comportamento frente ao meio em que está inserido, a importância do respeito às diferenças individuais e a preservação
do meio ambiente.
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(EMIFLGG08) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das práticas de linguagem para propor ações individuais e/ou coletivas de mediação
e intervenção sobre formas de interação e de atuação social, artístico-cultural ou ambiental, visando colaborar para o convívio democrático e republicano com a
diversidade humana e para o cuidado com o meio ambiente.
(EMIFMAT08) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos matemáticos para propor ações individuais e/ou coletivas de mediação e
intervenção sobre problemas socioculturais e problemas ambientais.
(EMIFCNT08) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das Ciências da Natureza para propor ações individuais e/ou coletivas de mediação
e intervenção sobre problemas socioculturais e problemas ambientais.
(EMIFCHS08) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para propor ações individuais e/ou
coletivas de mediação e intervenção sobre problemas de natureza sociocultural e de natureza ambiental, em âmbito local, regional, nacional e/ou global, baseadas
no respeito às diferenças, na escuta, na empatia e na responsabilidade socioambiental.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA:
(EMIFLGG11) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das práticas de linguagem para desenvolver um projeto pessoal ou um
empreendimento produtivo.
(EMIFMAT11) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos da Matemática para desenvolver um projeto pessoal ou um empreendimento
produtivo.
(EMIFCNT11) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das Ciências da Natureza para desenvolver um projeto pessoal ou um
empreendimento produtivo.
(EMIFCHS11) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para desenvolver um projeto pessoal
ou um empreendimento produtivo, em âmbito local, regional, nacional e/ou global.
(EMIFLGG12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as práticas de linguagens socialmente relevantes, em diferentes campos de atuação, para
formular propostas concretas, articuladas com o projeto de vida.
(EMIFMAT12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando processos e conhecimentos matemáticos para formular propostas concretas, articuladas com
o projeto de vida.
(EMIFCNT12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as Ciências da Natureza e suas Tecnologias para formular propostas concretas, articuladas
com o projeto de vida.
(EMIFCHS12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para formular propostas concretas, articuladas com
o projeto de vida, em âmbito local, regional, nacional e/ou global.
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Objetos do conhecimento
Processos sociais de territorialização: a
transformação da paisagem e do território pelos
conflitos pela terra, interesses divergentes e
ambiguidades.

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de conteúdos

Entender os processos sociais de territorialização dos pescadores/as
artesanais e as formas de exclusão territorial e resistência nas ilhas.

Conceito de território e
territorialização.

Compreender a existência de desigualdade e injustiça ambiental
promovido por projetos dominantes causadores da exclusão das
formas diferenciadas de uso dos recursos naturais por comunidades
tradicionais.

Fases da territorialização.
Territorialização e
desterritorialização das
comunidades tradicionais das
ilhas.
(Auto)demarcação de territórios
tradicionais.

Ecossistemas locais e suas relações com
fenômenos físicos, químicos e biológicos.

Identificar e compreender os impactos causados nos ecossistemas
locais das ilhas relacionadas aos fenômenos físicos, químicos e
biológicos.

Ecossistemas de manguezais,
restingas, praias, estuários.
Os complexos estuários de
Paranaguá e de Guaraqueçaba.
Os ambientes recifais
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UNIDADE TEMÁTICA 3: HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS, PESSOAIS E PROFISSIONAIS

CARGA HORÁRIA: 24 h

HABILIDADESRELACIONADAS AOS EIXOS
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações objetivas, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas, para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, a sensibilidade, a criticidade e a criatividade.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência, para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em âmbito local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA:
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
HABILIDADES RELACIONADAS ÀS ÁREAS DE CONHECIMENTO
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCHSA02) Levantar e testar hipóteses sobre temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e/ou cultural, em âmbito local,
regional, nacional e/ou global, contextualizando os conhecimentos em sua realidade local e utilizando procedimentos e linguagens adequados à investigação
científica.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
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(EMIFCHSA04) Reconhecer produtos e/ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica sobre temas e processos de natureza histórica, social,
econômica, filosófica, política e/ou cultural, em âmbito local, regional, nacional e/ou global.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCHSA07) Identificar e explicar situações em que ocorram conflitos, desequilíbrios e ameaças a grupos sociais, à diversidade de modos de vida, às diferentes
identidades culturais e ao meio ambiente, em âmbito local, regional, nacional e/ou global, com base em fenômenos relacionados às Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas.
(EMIFFTP07) Identificar e explicar normas e valores sociais relevantes à convivência cidadã no trabalho, considerando os seus próprios valores e crenças, suas
aspirações profissionais, avaliando o próprio comportamento frente ao meio em que está inserido, a importância do respeito às diferenças.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA:
(EMIFFTP11) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos sobre o mundo do trabalho para desenvolver um projeto pessoal, profissional ou um
empreendimento produtivo, estabelecendo objetivos e metas, avaliando as condições e recursos necessários para seu alcance e definindo um modelo de negócios.
(EMIFFTP12) Empreender projetos pessoais ou produtivos, considerando o contexto local, regional, nacional e/ou global, o próprio potencial, as características dos
cursos de qualificação e dos cursos técnicos, do domínio de idiomas relevantes para o mundo do trabalho, identificando as oportunidades de formação profissional
existentes no mundo do trabalho e o alinhamento das oportunidades ao projeto de vida.

Objetos do conhecimento

Objetivos de aprendizagem
Identificar o que precisamos para viver bem.

Competências
socioemocionais.

Identificar e analisar as competências necessárias para viver bem com o outro.

A Resiliência nas relações sociais:
Autoconhecimento (físico, mental e
emocional).
Autocontrole emocional: paciência.

Reconhecer e desenvolver Competências socioemocionais.
Aprender a responsabilizar-se pela produção autoral de si e de suas competências.
Sociedades plurais.

Possibilidades de conteúdos

Despertar o senso de pertencimento em uma sociedade plural.

Expectativas para a formação pessoal e
o futuro profissional.
Autoconfiança.
Autoeficácia.
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Diversidade e sociedade.

Compreender a importância da proposição de projetos para a melhoria social.
Aprender a conviver com as diferenças.

Metacognição, Autoavaliação e
Feedback
Gestão do processo de desenvolvimento
pessoal e profissional.
Expectativas e frustrações: superar
desafios.

Valores, crença e identidade
dos povos tradicionais.
Ética.

Argumentação oral.
Criatividade.

Identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas que caracterizam a identidade dos
povos tradicionais das ilhas e sua diversidade cultural.
Analisar os fundamentos da ética em diferentes culturas, tempos e espaços,
identificando processos que contribuem para a formação de sujeitos éticos que
valorizem a liberdade, a cooperação, a autonomia, o empreendedorismo, a convivência
democrática e a solidariedade.
Desenvolver a capacidade argumentativa (oratória).
Desenvolver a criatividade.

Valores pessoais e profissionais.
Ética, compromisso, responsabilidade e
adaptabilidade.
Oratória.
Trabalho colaborativo.
Liderança e Cidadania.
Criatividade.

Profissões e suas relações
com as áreas de
conhecimento.

Conhecer as diversas profissões existentes e relacioná-las ao mundo de trabalho.
Compreender conceitos de metas e planejamento.
Desenvolver planejamento pessoal e profissional para a escolha do itinerário formativo.

Profissões e o mundo do trabalho.
Profissões (por área de conhecimento).
Planejamento estratégico.
Metas e propósitos pessoais: definições
e planejamento.
Relação entre a escolha profissional e o
itinerário formativo.
Planejamento para a construção da
trajetória pessoal e profissional, e a
escolha de Itinerário Formativo.
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Na concepção de Piaget (1981, p. 52), a interdisciplinaridade pode ser compreendida como o “intercâmbio mútuo e integração
recíproca entre várias ciências”. Dessa forma, pode-se compreender o encaminhamento metodológico sugerido para este Componente
Curricular como uma interação entre as ciências. Por esse motivo, a estrutura do Projeto de Vida para os estudantes das ilhas é proposta
de forma interdisciplinar, conversando não somente as diversas áreas do conhecimento, como também com os componentes curriculares
Educação Financeira e Matemática Contextualizada.
Considerando-se que o campo educacional deve preparar estudantes que demonstrem competências socioemocionais, com
capacidade para intervir ativamente na esfera coletiva, faz-se necessário que o Projeto de Vida seja construído e encaminhado
metodologicamente de forma interdisciplinar.
Nesse sentido e consoante os documentos orientadores do “Novo Ensino Médio”, foram planejadas etapas para alcançar o diálogo
de saberes e a produção de uma prática social final, desde os eixos estruturantes propostos na Lei.
1.

Fase de Investigação: Momentos em que estudantes, professores/as, lideranças e detentores das práticas e conhecimentos

tradicionais encontram-se em círculos de cultura para inventariar práticas e saberes identitários e sobre o território.
2.

Fase de Sistematização: Momento de organizar os saberes tradicionais, seus contextos, conflitos e contradições sociais,

bem como, de forma individualizada, com atenção às diversidades dos sujeitos, refletir e organizar sua autoria em suas trajetórias.
3.

Fase de Formação Tecnológica: Aprender sobre tecnologias de autodemarcação territorial e mapeamento social. Nesse

momento, inicia-se a instrumentalização, quando se conjuga a teoria com a realidade acerca do Projeto de Vida, da Educação Financeira
e da Etnomatemática, presente na Matemática Contextualizada. Nessa etapa, realiza-se o trabalho de campo. Outro conhecimento a ser
desenvolvido, nessa fase, relaciona-se às profissões e suas possibilidades no mundo do trabalho, orientando os estudantes na elaboração
de seu planejamento.
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4.

Prática Social Final: Aqui organizasse o Seminário anual sobre o Projeto de Vida e sua relação com os outros componentes

curriculares.

A avaliação, atividade essencial do processo ensino-aprendizagem deve ser contínua e cumulativa, para que professor e estudantes
identifiquem o grau de compreensão e apropriação de conceitos e práticas trabalhados, bem como das atitudes e habilidades desenvolvidas.
Para que o Projeto de Vida seja significativo para os estudantes das ilhas, precisa ser entendido como forma de construção,
interlocução e representação de realização de desejos, considerando o contexto sociocultural e econômico das comunidades locais,
oportunizando aos estudantes reexaminar suas possibilidades e limitações, bem como sua posição diante da vida, considerando sua
história, cultura e identidade.
O Componente Curricular Projeto de Vida trabalha de forma processual, ativa, explícita e intencional, englobando os aspectos
subjetivos como as questões socioemocionais e objetivos, como o contexto social em que o estudante está inserido. Nesse sentido, destacase a importância da consciência social que possibilita que o estudante se insira criticamente na sua realidade, proporcionando um processo
de transformação em todas as esferas, impulsionado pelo campo da idealização. No processo de interação com o outro, alguns
pressupostos fundamentais para a convivência social, são internalizados: saber ouvir, dialogar, respeitar o pensamento do outro, aprender
com o outro, criar vínculos e ressignificar suas ações, a partir do contexto vivenciado, ou seja, o "despertar da consciência social".
A avaliação do desenvolvimento do estudante, bem como a verificação de seu rendimento, deverá englobar o saber enquanto valor
sócio-histórico, desenvolvido ao longo de sua trajetória, contemplando conhecimentos e metodologias que "despertem" postura crítica e
promovam estratégias de sobrevivência frente à complexidade da sociedade contemporânea, orientando-o em seu projeto de vida.
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Assim, o docente deixará explícito quais os objetivos serão trabalhados em cada aula, bem como a maneira que essas serão
disseminadas para o ambiente escolar, via o Projeto de Vida, promovendo a pedagogia da presença, pela qual o estudante poderá exercer
nos outros uma influência construtiva, confluindo para o desenvolvimento do protagonismo juvenil, que é a participação que gera autonomia,
autoconfiança e autodeterminação no estudante, apoiando-o na construção de si e a percepção sobre o outro, o que, por consequência,
culminará no seu projeto de vida.
Dessa forma, a avaliação do Componente Curricular de Projeto de Vida, deve ser diagnóstica, contínua, processual e sistemática.
Para tanto, cabe aos professores e professoras efetuarem o registro de todas as atividades executadas pelos estudantes, para,
posteriormente, organizarem momentos de devolutiva e de retomadas.
Os instrumentos avaliativos devem ser diversificados, buscando a inclusão das diferentes formas de aprender. São possibilidades
de instrumentos avaliativos:
- Projetos;
- Estudo de casos;
- Apresentação de trabalhos;
- Debates;
- Simulações;
- Portfólios;
- Provas;
- Avaliação por rubrica;
- Autoavaliação;
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Os recursos didáticos devem observar os processos de troca de saberes, de experiências, sentimentos e vivências, fomentando,
assim, a construção colaborativa de conhecimento e a resolução coletiva de problemas.
Considerando que os professores devem despertar o interesse dos estudantes para que participem ativamente do processo,
exercitem a escuta ativa, deliberando a atenção a todos, sem predileções e sem julgamentos, sempre encorajando a participação e o
engajamento, estimulando o raciocínio deles, os recursos didáticos a serem utilizados pelo Componente Projeto de Vida precisam ser
coerentes com os encaminhamentos metodológicos, cujo propósito é ter o estudante como protagonista do processo de aprendizagem.
Assim, para realização dessas atividades sugere-se:
- Recursos audiovisuais (vídeos, músicas etc.);
- Cartolinas, papel sulfite e canetinhas;
- Flip chart;
- Laboratório de Informática, caso seja acessível;
- Tablets e Smartphones, caso sejam acessíveis.
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EMENTA - PROJETO DE VIDA E BEM VIVER

Título do Componente Curricular

Projeto de Vida e Bem Viver

Etapa de ensino

Ensino Médio - 1ª, 2ª e 3ª séries

Carga horária

1ª Série: 02 aulas semanais
2ª Série: 02 aulas semanais
3ª Série: 02 aulas semanais

O Plano Nacional de Educação (PNE) prevê, desde 2014, mudanças na oferta do Ensino Médio como forma de superar os desafios
enfrentados pela escola no que diz respeito à qualidade da educação. De modo a atender a demanda de melhoria do processo formativo
dos jovens estudantes brasileiros, o Novo Ensino Médio pauta-se na promoção de um ensino significativo, onde as juventudes sejam
protagonistas da própria aprendizagem e visualizem a escola como um meio de alcançar seus objetivos.
Conforme a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), tais aspectos envolvem a formação integral dos sujeitos. O propósito da
educação integral é o desenvolvimento pleno dos estudantes, compreendendo “a complexidade e a não

linearidade desse

desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam a dimensão intelectual ou a dimensão afetiva” (BRASIL, 2018, p.
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14). Esse movimento entende o jovem como protagonista de sua formação, sendo ele responsável por fazer escolhas e tomar
decisões.
O Referencial Curricular para o Novo Ensino Médio do Paraná destaca que, considerar tais aspectos exige da escola e dos
professores um olhar para as desigualdades e as diversidades de raça, gênero e sexualidade, a partir de uma reflexão sobre as juventudes,
evitando a descrição genérica e recorrente que são imaturos ou que estão em “fase problemática”.

Essas imagens são ainda mais complexas quando essa juventude é indígena, negra e/ou periférica. Ser jovem está longe de ser uma categoria
identitária isolada e, assim como todas as outras, a juventude é interseccionada, classificada e hierarquizada a partir de critérios sociais
desiguais e injustos. Ao considerar um Novo Ensino Médio, urge levar em conta que esses jovens, nas formas em que vivem a experiência
escolar, nos dizem que querem ser reconhecidos nas suas especificidades, o que implica serem reconhecidos na sua diversidade, um
momento privilegiado de construção de identidades, de projetos de vida, de experimentação e aprendizagem da autonomia. (PARANÁ, 2021,
p. 51).

Nesse sentido, a escola, além de oferecer aos estudantes, a oportunidade de aprendizagem dos conhecimentos científicos e culturais
historicamente construídos pelas populações humanas, tem a função de despertá-los para a inserção social e busca de propósitos,
auxiliando-os a encontrarem/ (re) conhecerem seus lugares de pertencimento. Por isso, quando se fala em Projeto de Vida, de acordo com
o Referencial Curricular do Paraná-NEM, faz-se necessário considerar os:
- Aspectos socioemocionais- que se referem ao conhecimento sobre si, sobre o outro, sobre seu modo de ser, de reagir, de se relacionar,
de aprender e estudar, assim como suas potencialidades e fragilidades que podem ser mobilizadas e superadas em contextos de
socialização e de aprendizagem como o ambiente escolar.
- Relação com o mundo do trabalho e a inserção de reflexões e atividades direcionadas às diversas carreiras profissionais que estão no
horizonte dos jovens.
- Aprendizagens que contribuam com seu planejamento de vida, de modo que tenham, na escola, um lugar onde possam receber
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ajuda e orientação, no que diz respeito a pensar seus sonhos, desejos e possibilidades. Implica também em ter condições de optar pelos
itinerários formativos e integrados, conforme suas expectativas, de maneira mais objetiva e assertiva.
Somente professores que conheçam as dimensões sociais, emocionais e culturais que caracterizam o trabalho pedagógico na
perspectiva da participação juvenil podem proporcionar tais aprendizados. Enfatizando que tais aspectos precisam ser amplamente
considerados no contexto das especificidades das juventudes indígenas.
A Resolução CNE/CP n.º 2, de 22 de dez. de 2017, que instituiu e implantou a Base Nacional Comum Curricular orienta, no artigo
8.º, § 1º, que:
Os currículos devem incluir a abordagem, de forma transversal e integradora, de tem exigidos por legislação e normas específicas, e temas
contemporâneos relevantes para o desenvolvimento da cidadania, que afetam a vida humana [...] bem como o tratamento adequado da
temática da diversidade cultural, étnica, linguística epistêmica, na perspectiva do desenvolvimento de práticas educativas ancoradas no
interculturalismo e no respeito ao caráter pluriétnico e plurilíngue da sociedade brasileira (BRASIL, 2017, p. 6).

Nesse sentido, a participação das comunidades indígenas na construção dos Itinerários Formativos do NEM se tornou uma
prerrogativa para que as especificidades da Educação Escolar Indígena sejam respeitadas, principalmente nas questões relativas à cultura,
aos saberes, à cosmologia e epistemologia, próprias de cada povo indígena do território paranaense.
A criação do Grupo de Trabalho do Novo Ensino Médio das Escolas Indígenas (GT-NEMCEI) com representantes das escolas
indígenas e lideranças comunitárias foi a estratégia utilizada para a construção coletiva dos Itinerários Formativos específicos. Foram
realizadas reuniões online, escuta aos profissionais das escolas durante os dias de Estudo e Planejamento, escuta dos estudantes e
anciãos, cujas falas foram transcritas e serviram de subsídio para a construção dessa ementa e de materiais de apoio ao professor.
A partir desse processo de escuta e construção coletiva, definiu-se que, no Novo Ensino Médio das escolas indígenas, o
componente curricular denominado Projeto de Vida, deve considerar os modos de vida comunitária e estar pautados no bem viver.
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Isso significa respeitar a cosmologia dos povos indígena, pois ela constitu se como base da vida dos povos indígenas. Conforme
explica Jefferson Domingues, professor Guarani Nhandewa:
[...] o Nhandereko é a base fundamental de nossa vida, pois sem nossa sabedoria tradicional não será possível continuarmos resistindo em
nosso Tekoa. É essa sabedoria que nos conecta com nossos antepassados, e isso nós somente conseguimos por meio de Nhandeayvu
(nossa Língua), Nhade Poraí (nossos cânticos sagrados), Nhande djeroky (nossas danças sagradas) e Oy Guatsy (Nossa casa Grande, ou
Casa de Reza). Soma-se a esses conhecimentos espirituais nosso conhecimento referente ao meio de produção e construção, além de
conhecimentos sobre os nossos alimentos típicos, medicinais, da culinária e etc (DOMINGUES, 2020, p. 121).

Para os povos indígenas os saberes e conhecimentos estão conectados. Isso exige que o componente curricular Projeto de Vida
seja organizado de modo a contemplar tanto o modo de vida quanto o bem viver destes.
Assim nossos índios mais velhos nos explicam que não basta que exista somente nós, como pessoas para que nosso Nhandereko exista,
necessitamos das sementes, ramas, rios, nascentes, peixes, o mato, os animais, aves e a terra, para que tudo aquilo que nos define exista.
Isso porque nossos pais nos ensinam desde crianças como fazer as coisas dentro da aldeia, mas o sol, a lua, as estrelas, as nossas
constelações também nos ensinam [...] dentro de nossos Tekoas, todos os espaços são muito importantes para a manifestação da vida
(DOMINGUES 2020, p. 122).

É na concepção apresentada pelo povo Guarani que a Educação Escolar Indígena deve ser construída e realizada no cotidiano das
escolas indígenas, sendo que o referido componente curricular atuará como aliado no processo de ensino e aprendizagem e no
fortalecimento cultural dos povos indígenas do Estado do Paraná.
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Contribuir para a formação dos estudantes por meio da formulação de um projeto de vida pautado nas concepções de bem viver

•

de suas comunidades e nos aspectos culturais, comunitários, pessoais, socioemocionais e profissionais;
Promover, no cotidiano das aulas e demais práticas pedagógicas, o diálogo e a escuta ativa dos jovens estudantes entendo-os

•

como sujeitos e protagonistas do processo educativo;
Incentivar a autorreflexão dos estudantes, entendo-os como sujeitos que constroem suas trajetórias, e considerando a diversidade

•

de contextos sociais, culturais, geográficos, políticos e econômicos que influenciam suas ações;
Desenvolver elementos teóricos e práticos que garantam ao jovem o efetivo exercício da autonomia para as escolhas pessoais de

•

vida, frente à dinâmica do mundo contemporâneo, o constante movimento de mudanças e desafios, produzidos cotidianamente,
principalmente no que diz respeito às relações interculturais.

Para subsidiar o processo de elaboração do Referencial Curricular do Paraná - NEM foram analisados os indicadores educacionais
dos últimos anos e de uma pesquisa realizada com estudantes ingressos (1ª a 3ª série do Ensino Médio) ou que estão prestes a ingressar
(8º e 9º anos). O objetivo era compreender as percepções e conhecer as principais expectativas dos estudantes frente a essa etapa de
estudo. Esse instrumento propiciou a coleta de 283.544 respostas, incluindo de estudantes da rede pública (281.400) e da rede privada
(2.144).
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Destaca-se que:
[...] quando questionados se o ensino que eles têm acesso os ajudam a pensar sobre os seus interesses pessoais e profissionais, 30,2% dos
estudantes apontaram que conseguem estabelecer essa conexão. Destacamos que, dentre eles, os que estabelecem uma maior relação
entre essas esferas são os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (44,7%), os do Ensino Médio Integrado (33.9%) e os que frequentam
a Educação Integral (33%). Aqueles que conseguem conectar pouco seus interesses pessoais com o que é estudado na escola somam
8,6%. Nesse quesito, os percentuais de estudantes indígenas e quilombolas constituem-se nos grupos com maior dificuldade em estabelecer
essa relação, sendo 14,6% e 12,7%, respectivamente, declarando que conseguem conectar pouco os conhecimentos aprendidos na escola
com o cotidiano, o que denota a necessidade de elaboração de itinerários próprios para os estudantes dessas duas modalidades. (PARANÁ,
2021, p. 42).

O resultado da pesquisa aponta para a necessidade de construir as propostas pedagógicas das escolas indígenas pautadas nas
epistemologias e culturas próprias de cada comunidade, bem como considerar as demandas particulares dos estudantes jovens.
A partir das discussões, no GT-NEMCEI, que pautaram a construção coletiva da unidade curricular Projeto de Vida, considerou-se
que a busca de cada povo indígena pelo bem viver é o alicerce da relação escola-comunidade, escola juventude indígena.
Na perspectiva do Bem Viver, isso significa considerar que os jovens precisam, fundamentalmente, refletir sobre como os
constituintes da vida comunitária implicam em sua formação pessoal e trajetória de vida, para que possam despertar para a questão da
intencionalidade dos estudos e da aprendizagem significativa, determinantes não só para a sua vida escolar, mas para a sua vida além
da escola, uma intenção estável e generalizada de alcançar algo que é ao mesmo tempo significativo para o eu e gera consequências no
mundo, além do eu (DAMON, 2009).
Não se trata, portanto, de refletir sobre o que o jovem quer ser quando crescer, mas que o reconhecimento de quem ele é, seja o
ponto de partida para pensar sobre sua atuação e interação no e com o mundo, e na decisão sobre o que quer aprender, vivenciar para
contribuir com a sua comunidade e seu povo.
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O componente curricular Projeto de Vida, na perspectiva do bem viver, tem como objeto de estudo o sujeito jovem, o jovem
indígena, inserido numa comunidade que busca o bem viver, o jovem em construção e os fatores que estruturam sua vida, o jovem no
tempo presente, cujo nome é conhecido pelos professores, que é rico em experiências pessoais, dignas de serem ouvidas e partilhadas.
Ao colocar o sujeito jovem na centralidade no trabalho, o que se propõe é que os conteúdos e metodologias partam da realidade
desses sujeitos, da pesquisa a respeito da história, da cultura, da leitura de mundo, dos afetos na perspectiva de construção de horizontes,
de desenvolvimento de autonomia, de formação integral.

TEKO PORÃ - TĩG HÁ HAN - RAIKY REMIRE O BEM VIVER - COMO PROJETO DE VIDA

Para conceituar o bem viver, optou-se por mencionar o texto de Alberto Acosta que assim o define: O bem viver: uma oportunidade
para imaginar outros mundos.
Os recortes apresentados a seguir são também, um convite aos profissionais que vão experienciar, junto com os estudantes indígenas do
Ensino Médio, as discussões desta e das demais unidades curriculares do NEM.
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[...] o Bem Viver é uma filosofia em construção, e universal, que parte da cosmologia e do modo de vida ameríndio, mas que está
presente nas mais diversas culturas. Está entre nós, no Brasil, com o teko porã dos guaranis.1 Também está na ética e na filosofia africana
do ubuntu – “eu sou porque nós somos”. Está no ecossocialismo, em sua busca por ressignificar o socialismo centralista e produtivista do
século 20. Está no fazer solidário do povo, nos mutirões em vilas, favelas ou comunidades rurais e na minga ou mika andina. Está presente
na roda de samba, na roda de capoeira, no jongo, nas cirandas e no candomblé. Está na Carta Encíclica Laudato Si’ do Santo Padre
Francisco sobre o Cuidado da Casa Comum. Seu significado é viver em aprendizado e convivência com a natureza, fazendo-nos
reconhecer que somos “parte” dela e que não podemos continuar vivendo “à parte” dos demais seres do planeta.
BemViver não sintetiza nenhuma proposta totalmente elaborada, menos ainda indiscutível.
O Bem Viver apresenta-se como uma oportunidade para construir coletivamente novas formas de vida.
O Bem Viver deve ser considerado parte de uma longa busca de alternativas de vida forjadas no calor das lutas populares,
particularmente dos povos e

nacionalidades indígenas. São ideias surgidas de grupos tradicionalmente marginalizados, excluídos,

explorados e até mesmo dizimados. São propostas invisibilizadas por muito tempo, que agora convidam a romper radicalmente com
conceitos assumidos como indiscutíveis. Estas visões pós-desenvolvimentistas superam as correntes heterodoxas, que na realidade
miravam a “desenvolvimentos alternativos”, quando é cada vez mais necessário criar “alternativas de desenvolvimento”. É disso que se
trata o Bem Viver.
Esta proposta reivindica o passado e o presente dos povos e nacionalidades indígenas. É, em essência, parte de um processo
sustentado no princípio da continuidade histórica.
Nutre-se dos aprendizados, das experiências e dos conhecimentos das comunidades indígenas, assim como de suas diversas
formas de produzir conhecimentos. Seu ponto de partida são as distintas maneiras de ver a vida e sua relação com a Pacha Mama. Aceita
como eixo aglutinador a relacionalidade e a complementariedade entre todos os seres vivos – humanos e não humanos.
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Forja-se nos princípios de interculturalidade. Vive nas práticas econômicas e solidárias. E, por estar imerso na busca e na construção
de alternativas pelos setores populares e marginalizados, terá de se construir sobretudo a partir de baixo e a partir de dentro, com lógicas
democráticas de enraizamento comunitário.
O Bem Viver, como alternativa ao desenvolvimento, é uma proposta civilizatória que reconfigura um horizonte de superação do
capitalismo.
Trata-se de construir uma vida em harmonia dos seres humanos consigo mesmos, com seus congêneres e com a Natureza, vivendo
em comunidade.
Isso não significa – como disse Mónica Chuji, indígena e ex-deputada constituinte de Montecristi – “um retorno ao passado, à idade
da pedra ou à época das cavernas”, e tampouco uma negação à tecnologia ou ao saber moderno.
O Bem Viver, porém, não pode excluir possíveis contribuições da vida comunitária não indígena que encontrou formas de
sobrevivência dentro dos próprios sistemas dominantes de uma colonização que já dura mais de quinhentos anos. Trata-se de construir
uma vida em harmonia dos seres humanos consigo mesmos, com seus congêneres e com a Natureza, vivendo em comunidade.
O Bem Viver recolhe o melhor das práticas, das sabedorias, das experiências e dos conhecimentos dos povos e nacionalidades
indígenas.
Para além da literatura, provocar reflexões sobre os projetos de vida de jovens indígenas, na perspectiva do teko porã, do Tĩg há
han, do raiky remire, do bem viver, requer, que o professor mergulhe na filosofia de vida, particular de cada comunidade, de cada povo.
Diante de tão plurais modos de tramar a vida, com os fios que constituem o bem viver, é fundamental considerar as vozes locais, os
sentidos e significados produzidos em cada território.
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Bem viver na nossa visão é enxergar o mundo de outro jeito, mas sem deixar de praticar as nossas crenças, as memórias dos
nossos rezadores espirituais, que são nossa maior riqueza. Viver em harmonia, humildade, pensamento coletivo, ter diálogos, respeito
mútuo e planejamentos para o futuro. (João Ramos, chamoi Guarani, 2021, TI Ocoy, PR).
O Bem Viver Kaingang consiste em transmitir, às futuras gerações, os conhecimentos da tradição cultural herdada dos ancestrais,
lutar por uma causa em prol da sua comunidade onde é um por todos e todos são por um. Viver sem ganância, estar sempre em harmonia
com a natureza e com a terra, pois não é somente os homens que precisam dela, existem outros seres vivos que também necessitam
desse bem para sobreviver. (Joana Marques - Pedagoga Kaingang J, 2021, TI São Jerônimo).
O Bem Viver para o povo Xetá está respaldado nas memórias dos remanescentes, que foram e são repassadas para seus
descendentes, no intuito de ressignificar e descolonizar o que lhes foi subtraído na tentativa de devastar sua existência. Assim, entendese que o fortalecimento cultural, por meio das lembranças, se configura como eixo central no ser Xetá. (Entrevista com Aã, matriarca Xetá,
realizada e transcrita por Aline Proença - pedagoga do CEI Cacique Kofej, TI São Jerônimo).
Os estudantes Guarani da Terra Indigena Ocoy, entendem que o teko porã, o bem viver comunitário hoje e no futuro está relacionado:
A elaboração e execução de projetos que envolvam os jovens e adolescentes, na sustentabilidade das comunidades; mais indígenas
na faculdade. Assim, a nossa comunidade terá mais pessoas formadas que lutarão pelos nossos direitos de permanecer na nossa terra
tradicional. Na demarcação de terra, onde a nossa cultura prevalecerá; mais aproximação dos estudante com os rezadores espirituais;
respeito aos mais velhos, pedir orientações, e conselho; para que possam seguir regras de cerimônias sagradas, respeitar a visão deles,
sem alterá-los, realizar visitas com frequência; desenvolver a sustentabilidade através da agricultura familiar e a pesca, os artesanatos;
produzir comidas tradicionais; investir no turismo; criação de gado; piscicultura; criação de aves; cultivo de frutíferas; reflorestamentos;
troca de sementes; entre outras coisas. (Transcrição das falas dos estudantes Guarani do CEI Teko Nemoingo, TI Ocoy, durante roda de
conversa sobre o bem viver).
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As vozes acima expressam uma subjetividade plural, que é coletiva, mas que também é individual. Nesse sentido, ao provocar
reflexões visando estruturar um projeto de vida, é fundamental considerar os âmbitos pessoais e coletivos, sempre na relação de afetos
mútuos. Cabe também questionar: Como os jovens indígenas são afetados pelos anseios da família, da coletividade, pelos ensinamentos
das lideranças? Qual a relação dos jovens indígenas com a sociedade envolvente? Que desejos, anseios e conflitos o contato com a
cultura não indígena provocam nestes jovens? Como esses aspectos articulam-se na produção de sonhos e expectativas para o futuro?
Como é possível pensar em um projeto de vida forjado pela interculturalidade, pelas práticas econômicas solidárias, com lógicas
democráticas de enraizamento comunitário, como pontua Acosta (2015).
O processo de escuta e investigação sobre o projeto de Bem Viver perseguido por cada povo, em cada comunidade precisa ser
uma constante na elaboração do planejamento da escola e do professor e devem estar presentes no desenvolvimento das aulas, na
metodologia escolhida, na escolha dos objetos de reflexão e discussão, nas atividades práticas, que devem ser concretas e possíveis de
serem realizadas pelos estudantes e nos critérios avaliativos.
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Os conteúdos a serem trabalhados nas três séries do Ensino Médio estão descritos no Quadro Organizador, sendo que,
correspondem a possibilidades, construídas a partir da escuta aos profissionais das escolas indígenas e de representantes das
comunidades. É fundamental, no entanto, que, ao elaborar seu planejamento e definir os conteúdos a serem desenvolvidos, os professores
levem em consideração a realidade étnica e sociocultural da comunidade e as especificidades dos estudantes, com os quais vai trabalhar.

Os objetivos de aprendizagem estão organizados em cinco Unidades Temáticas, sendo que cada uma apresenta os Objetos de
Conhecimento relacionados e as Possibilidades de Conteúdo.
A organização curricular apresentada na sequência, considera o aprendizado necessário para cada ano do Ensino Médio, e tem por
intuito contribuir com a elaboração das Propostas Pedagógicas Curriculares do NEM das escolas indígenas do Estado do Paraná.
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UNIDADE TEMÁTICA I
O BEM VIVER – A VIDA EM COMUNIDADE
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e
para o coletivo que assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em
nível local, regional, nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.

Objetos do
conhecimento
O viver comunitário.

Possibilidades de
conteúdo

Objetivos de aprendizagem

Compreender a si mesmo enquanto sujeito coletivo, compondo um projeto
valorização, manutenção/resgate e fortalecimento de identidade.

coletivo de

Entender que um projeto de vida que visa o bem viver tem como premissa respeitar (a natureza,
a mãe terra), valorizar (as pessoas mais velhas), compartilhar (os espaços, todos os tipos de
alimentos, conhecimentos, sonhos, alegria), fortalecer (os cantos, as histórias, os rituais, a
língua e conhecimentos tradicionais).

O bem viver para mim e o bem
viver para a comunidade.
O que é uma comunidade.
Projetos comunitários,
objetivos coletivos.
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Objetos do
conhecimento

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de conteúdo

Território.

Reconhecer o território como o lugar de construção de identidade, onde se estabelecem
relações de pertencimento e interações sociais que formam os sujeitos.

Concepção de território a partir da
comunidade.

A inserção no território como parte da identidade.

Concepção de território para
outras culturas.
Relações pessoais com o
território.

Temporalidade.

Refletir sobre a importância de pensar nas perspectivas de tempo para construir um projeto
de vida pautado no bem viver.
Compreender que as diferentes formas de pensar sobre o tempo afetam diretamente o bem
viver.

Os relógios ancestrais: a lua, o
sol, o tempo de caça, das
estrelas, as sombras de dia e as
estações do ano.
A vida em outro tempo.
Tempo é dinheiro? Perdendo
tempo?
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Objetos do
conhecimento

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de
conteúdo

Aspectos culturais.

Entender que é por meio da vivência, do experienciar os ritos, o artesanato, a culinária, os
cantos, que se dá o pertencimento, que se define e fortalece uma identidade.

Vivências culturais.

Reconhecer o caráter dinâmico da cultura, identificando as principais transformações
culturais que resultam na formação de nova identidade indígena/na identidade do indígena
moderno/contemporâneo.

Conhecimentos
ancestrais.

A importância do fazer,
participar.
Fricção de culturas e os efeitos
sobre a identidade indígena e o
bem viver.

Identificar o legado insubstituível para a formação da identidade e para a promoção do bem
viver.

O que é ancestralidade e
saberes ancestrais?

Pensar estratégias de manutenção/fortalecimento dos conhecimentos ancestrais em seu
planejamento de vida pessoal, familiar e comunitário.

A sabedoria ancestral que define
a identidade pessoal e coletiva.
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Objetos do
conhecimento

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de
conteúdo

Lutas e movimentos.

Refletir sobre a importância das lutas e os movimentos no processo de formação da
identidade e tomada de consciência dos jovens indígenas.

Importância das lutas e
movimentos para as
comunidades indígenas.
A participação do jovem nas
lutas e movimentos indígenas.

O Bem Viver e os
direitos da
natureza.

Entender que o bem viver está condicionado à indissociável relação dos seres humanos
com a natureza, em assumir o ser humano como parte integrante da natureza, sem
pretensão de dominá-la, ou seja, que projetos de vida pautados no bem viver precisam
resistir aos modos de vida predatório e ações que eliminam a diversidade.
Identificar as práticas comunitárias de apropriação da natureza relacionando-as com a
garantia dos direitos da natureza. - Compreender que a transformação da natureza promove
transformação na cultura indígena.
Propor alternativas para conservação ou de transformação das práticas comunitárias de
apropriação da natureza.

Manejo comunitário da fauna e
da flora local (tipos de agricultura
e criação de animais, atividades
extrativistas, relações com os
animais domésticos, etc).
Manejo comunitário do solo.
Manejo comunitário de resíduos
(lixo).
Problemas socioambientais
regionais que afetam os direitos
da natureza.
Relação da natureza na
construção da identidade e na
cultura indígena.
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Objetos do
conhecimento

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de conteúdo

Economia.

Compreender o projeto econômico da sua comunidade, identificando o papel dos jovens
nesse processo, bem como as perspectivas e expectativas da comunidade sobre estes.

Participação do jovem nas
atividades econômicas da
comunidade.

Identificar, na organização econômica da comunidade, os efeitos do encontro de culturas:
a economia comunitária de auto sustentação e a geração de renda associada ao desejo
de consumo.
Entender as implicações da economia sobre as escolhas pessoais e coletivas. Compreender que todas as decisões de consumo afetam a natureza e promovem a
escassez ou o desequilíbrio no planeta e que o consumo consciente traz vantagens, não
apenas ambientais e sociais, como econômicas.
Ciência e
tecnologia à
serviço do bem
viver.
Riscos e ameaças
para o bem viver.

Identificar a influência da ciência e tecnologia sobre a vida dos jovens e da comunidade e
como pode ser utilizada para promoção de vida de qualidade.
Conhecer produtos, metodologias e projetos que aliam saber popular, organização social
e conhecimento técnico-científico para promoção do bem viver.
Identificar os fatores que afetam o bem viver pessoal e da comunidade.
Refletir sobre as violências físicas, psicológicas, ambientais, identitárias e culturais
que ameaçam o bem viver indígena.

Decisão de consumo: consumo
consciente e consumismo. Ter
para ser?

C&T associada à produção de
alimentos, saúde,
telecomunicações, lazer.
Tecnologia
Social/tecnologia e
Sustentabilidade.
Conceitos de violências, como
elas ocorreram e ocorrem.

Propor e elaborar coletivamente estratégias de superação.
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UNIDADE TEMÁTICA II
PROJETO DE VIDA PESSOAL EM UM CONTEXTO COMUNITÁRIO
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA:
(EMIFCG10). Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e
profissionais, agindo de forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11). Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos,
mobilizar apoios e recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e
oportunidades, inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e
cidadã.

Objetos do
conhecimento

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de conteúdo

Identidade.

Refletir sobre as projeções individuais, sonhos, desejos, planos, projetos de vida em um
contexto coletivo, comunitário.

O eu comigo – Identidades
individuais e identidades coletivas,
a relação eu mundo.
As regras de convívio social,
os valores e princípios que
organizam a vida na aldeia.

O modo de
viver,
costumes,
tradições e
crenças.
A ética indígena; a
ética comunitária.

Compreender como o modo de organização política, social e cultural da comunidade
interferem na construção de quem eu sou e de meus objetivos pessoais e profissionais.
Refletir sobre o seu próprio modo de viver, de se relacionar socialmente e com a natureza
para pensar o presente e planejar o futuro.
Conhecer e reconhecer os modos indígenas de ensinar e aprender (o ouvir, observar e o
fazer) como forma de valorizar e fortalecer a identidade indígena.

As regras e valores comunitários
que balizam a ética pessoal.
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Objetos do
conhecimento
O modo de viver,
costumes, tradições e
crenças.

Objetivos de aprendizagem
Conhecer outros modos de viver como forma de fortalecer a sua identidade cultural.

A educação indígena.
Estudo comparativo entre outras
comunidades indígenas e não
indígenas.

A ética indígena; a
ética comunitária.
Juventude
indígena, sonhos e
planejamento:
futuros possíveis.

Possibilidades de
conteúdo

Analisar/compreender como o modo de vida comunitária em um contexto de fricção
com a sociedade não indígena interfere na construção de quem eu sou, de meus
objetivos pessoais e profissionais.
Identificar características pessoais e coletivas de empoderamento e fortalecimento
frente aos desafios que se apresentam nos objetivos de vida.

Memórias e horizontes: o papel
de guardiões de
memórias coletivas e as
ambições da juventude
contemporânea.
Personalidades indígenas
inspiradoras

UNIDADE TEMÁTICA III
O MUNDO DO TRABALHO
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões,
opiniões e argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como
liberdade, democracia, justiça social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas
diversos.
(EMIFCHSA01) Investigar e analisar situações problema envolvendo temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política
e/ou cultural, em âmbito local, regional, nacional e/ou global, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
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(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e
para o coletivo que assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCHSA07) Identificar e explicar situações em que ocorram conflitos, desequilíbrios e ameaças a grupos sociais, à diversidade de modos de vida,
às diferentes identidades culturais e ao meio ambiente, em âmbito local, regional, nacional e/ ou global, com base em fenômenos relacionados às
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

Objetos do
conhecimento
O trabalho.

Objetivos de aprendizagem

Conhecer diferentes concepções de “trabalho” e como essas concepções afetam a
formação da sociedade.
Analisar como o trabalho influencia a vida da comunidade.

O trabalho: geração
de renda no
contexto das
comunidades
indígenas.

Possibilidades de
conteúdo
Concepções de trabalho.
O mundo do trabalho e o
mercado de trabalho.

Refletir sobre como o jovem se insere na economia das comunidades, sua relação com o
mundo tecnológico e o mundo do trabalho.

A participação dos jovens nas
atividades da comunidade.

Identificar sobre os aspectos da formação dos jovens indígenas nas várias áreas do
conhecimento.

Os postos de trabalho nas
comunidades indígenas - Os
jovens e as fonte de renda
externas à comunidade.
O mundo do trabalho e o
mercado.
Perspectivas comunitárias e
regionais do mercado de trabalho
e geração de renda.
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Objetos do
conhecimento
O futuro do trabalho:
mudanças sociais e
mudanças no mundo
do trabalho.

Profissionalização.

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de
conteúdo

Reconhecer a transformação do trabalho na comunidade ao longo do tempo.

A revolução digital e o trabalho.

Identificar novas possibilidades de trabalho que possam ajudar na renda familiar e na
economia da comunidade, de forma sustentável.

Empreendedorismo digital:
significado e possibilidades para
o mundo do trabalho. - Noções
sobre marketing digital.

Analisar os aspectos que interferem na escolha da profissão.
Refletir sobre a formação profissional e o impacto sobre a comunidade.
Fazer escolhas pessoais a respeito da formação profissional e geração de renda.

Profissões de interesse
comunitário.
Profissões de importância
regional.
Profissões de interesse pessoal.
Expectativas para a formação
pessoal e o futuro profissional.

Universidade e o
mundo do trabalho.

Refletir sobre o protagonismo da juventude Indígena nas ocupações dos postos de
trabalho e na construção de política que garantem os direitos dos povos Indígenas.
Conhecer as possibilidades e desafios que
indígenas.

o ensino superior apresenta aos jovens

Universidades Federais, Estaduais
e Privadas.
Oferta de Cursos.
Bolsa de auxílio aos
Estudantes.
Vestibular: características e oferta
de vagas.
Vestibular indígena.
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Objetos do
conhecimento

Objetivos de aprendizagem

Curso Técnico e o
mundo do trabalho.

Conhecer as características dos cursos técnicos, ofertas locais e as perspectivas da
profissão.

Características dos cursos
técnicos, ofertas locais e as
perspectivas da profissão.

Carreira e o mundo
do trabalho no
contexto da vida
comunitária.

Analisar as possibilidades de estabelecer
comunitária: planejamento e metas.

Avaliação de possibilidades.

propósitos pessoais no contexto da vida

Possibilidades de
conteúdo
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UNIDADE TEMÁTICA IV
ESCOLHA DO ITINERÁRIO FORMATIVO DE APROFUNDAMENTO
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA:
(EMIFCG10). Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e
profissionais, agindo de forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11). Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos,
mobilizar apoios e recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12). Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e
oportunidades, inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional
e cidadã.

Objetos do
conhecimento

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de conteúdo

Profissões.

Conhecer algumas profissões a respeito da rotina do trabalho, da média salarial, as
vantagens e desvantagens da área e as relações com o projeto comunitário local.

Profissões de eixo Tecnológico.
As profissões na Área das
Ciências Exatas.
As profissões na Área de
Linguagens, Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas.

Carreira e o mundo
do trabalho no
contexto da vida
comunitária.

Analisar as possibilidades de estabelecer propósitos
comunitária: planejamento e metas.

pessoais no contexto da vida

Avaliação de possibilidades.
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Objetos do
conhecimento

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de conteúdo

Relação entre a
escolha profissional e
o itinerário formativo.

Relacionar as possibilidades de construção da trajetória pessoal e profissional com a
escolha do Itinerário Formativo.

Planejamento para a construção
da trajetória profissional e escolha
de Itinerário Formativo.

UNIDADE TEMÁTICA V
CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para
o coletivo que assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o
diálogo, a colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local,
regional, nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO
(EMIFCHSA05) Selecionar e mobilizar intencionalmente recursos criativos para resolver problemas reais relacionados a temas e processos de natureza
histórica, social, econômica, filosófica, política e/ou cultural, em âmbito local, regional, nacional e/ou global.
(EMIFCHSA06) Propor e testar soluções éticas, estéticas, criativas e inovadoras para problemas reais relacionados a temas e processos de natureza
histórica, social, econômica, filosófica, política e/ou cultural, em âmbito local, regional, nacional e/ ou global.
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Objetos do
conhecimento
As habilidades de
liderança.
Liderança,
mediações de
conflitos e trabalho
colaborativo.

Objetivos de aprendizagem

Conhecer e reconhecer as habilidades necessárias para tornar-se líder.

Refletir e entender sobre a importância da observação, da escuta, do diálogo para a
promoção da comunicação não violenta.
Entender/compreender a importância do trabalho colaborativo para a comunidade.
Pensar e propor soluções para problemas comunitários a partir de trabalhos colaborativos.

Liderança
Inspiradora.
A trajetória dos
grandes líderes
indígenas.

Conhecer a história de líderes indígenas que podem inspirar jovens lideranças.

Possibilidades de
conteúdo
Características de liderança.

Mediação de conflitos.
Comunicação não violenta.
Trabalho colaborativo.

Grandes líderes indígenas.

Identificar na trajetória dos grandes líderes as habilidades que os/as destacaram.
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1ª SÉRIE

2ª SÉRIE

3ª SÉRIE

UNIDADES TEMÁTICAS

UNIDADES TEMÁTICAS

UNIDADES TEMÁTICAS

I- O BEM VIVER - A VIDA EM COMUNIDADE

I- O BEM VIVER - A VIDA EM
COMUNIDADE

I- O BEM VIVER - A VIDA EM
COMUNIDADE

II-PROJETO DE VIDA
PESSOAL EM UM
CONTEXTO COMUNITÁRIO

II- PROJETO DE VIDA
PESSOAL EM UM
CONTEXTO COMUNITÁRIO

II- PROJETO DE VIDA
PESSOAL EM UM
CONTEXTO COMUNITÁRIO

III- O MUNDO DO
TRABALHO

III- O MUNDO DO
TRABALHO

III- O MUNDO DO
TRABALHO

IV- ESCOLHA DO
ITINERÁRIO FORMATIVO DE
APROFUNDAMENTO

PROJETO DE INTERESSE COMUNITÁRIO

V - CONVIVÊNCIA E
ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL
PROJETO DE INTERESSE
COMUNITÁRIO
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I - O BEM VIVER - A VIDA EM COMUNIDADE
Objeto do Conhecimento

Objetivos de aprendizagem

O viver comunitário.

Compreender a si mesmo enquanto sujeito coletivo,
compondo um projeto coletivo de valorização,
manutenção/resgate e fortalecimento de identidade.

Entender que um projeto de vida que visa o bem viver tem
como premissa respeitar (a natureza, a mãe terra),
valorizar (as pessoas mais velhas), compartilhar (os
espaços, todos os tipos de alimentos, conhecimentos,
sonhos, alegria), fortalecer (os cantos, as histórias, os
rituais, a língua e conhecimentos tradicionais).

Possibilidades de conteúdo
O bem viver para mim e o bem viver para a
comunidade.

O que é uma comunidade.

Projetos comunitários, objetivos coletivos.
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Objeto do Conhecimento

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de conteúdo

Território.

Reconhecer o território como o lugar de construção de
identidade, onde se estabelecem relações de pertencimento e
interações sociais que formam os sujeitos.

Concepção de território a partir da
comunidade.

A inserção no território como parte da identidade.
Temporalidade.

Refletir sobre a importância de pensar nas perspectivas de
tempo para construir um projeto de vida pautado no bem viver.

Compreender que as diferentes formas de pensar sobre o tempo
afetam diretamente o bem viver.

Concepção de território para outras
culturas.
Relações pessoais com o território.
Os relógios ancestrais: a lua, o sol, o
tempo de caça, das estrelas, as
sombras do dia e as estações do ano.

A vida em outro tempo - Tempo é
dinheiro?
Perdendo tempo?

Aspectos culturais.

Entender que é por meio da vivência, do experienciar os ritos, o
artesanato, a culinária, os cantos, que se dá o pertencimento, que
se define e fortalece uma identidade.
Reconhecer o caráter dinâmico da cultura, identificando as
principais transformações culturais que resultam na formação de
nova identidade indígena/na
identidade do indígena
moderno/contemporâneo.

Vivências culturais.
A importância do fazer, participar.
Fricção de culturas e os efeitos sobre a
identidade indígena e o bem viver.
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II - PROJETO DE VIDA PESSOAL EM UM CONTEXTO COMUNITÁRIO
Objeto do Conhecimento

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de conteúdo

Identidade.

Refletir sobre as projeções individuais, sonhos, desejos,
planos, projetos de vida em
um contexto coletivo,
comunitário.

O eu comigo.
Identidades
individuais e identidades coletivas, a
relação eu e o mundo.

O modo de viver, costumes, tradições e
crenças. (a ética indígena, a ética
comunitária).

Compreender como o modo de organização política,
social e cultural da comunidade interferem na construção
de quem eu sou e de meus objetivos pessoais e
profissionais.
Refletir sobre o seu próprio modo de viver, de se
relacionar socialmente e com a natureza para pensar o
presente e planejar o futuro.

As regras de
convívio social, os valores e princípios que
organizam a vida na aldeia.
As regras e valores comunitários que balizam
a ética pessoal.
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III - O MUNDO DO TRABALHO
Objeto do Conhecimento

Objetivos de aprendizagem

O trabalho.

Conhecer diferentes concepções de “trabalho” e como essas
concepções afetam a formação da sociedade.
Analisar como o trabalho influencia a vida da comunidade.

O modo de viver, costumes, tradições
e crenças (a ética indígena, a ética
comunitária).

Possibilidades de conteúdo
Concepções de trabalho.
O mundo do trabalho e o mercado
de trabalho.

Compreender como o modo de organização política, social e
cultural da comunidade interferem na construção de quem eu sou
e de meus objetivos pessoais e profissionais.

As regras de convívio social, os valores
e princípios que organizam a vida na
aldeia.

Refletir sobre o seu próprio modo de viver, de se relacionar
socialmente e com a natureza para pensar o presente e planejar
o futuro.

As regras e valores comunitários que
balizam a ética pessoal.
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IV- ESCOLHA DO ITINERÁRIO FORMATIVO DE APROFUNDAMENTO
Objeto do Conhecimento

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de conteúdo

Profissões.

Conhecer algumas profissões a respeito da rotina do trabalho, da
média salarial, as vantagens e desvantagens da área e as relações
com o projeto comunitário local.

Profissões de eixo tecnológico.
As profissões na área das ciências exatas.
As profissões na área de linguagem,
ciências humanas e as sociais aplicadas.
As profissões na área de linguagem,
ciências humanas e sociais aplicadas.

Carreira e o mundo do trabalho
no contexto da vida
comunitária.

Analisar as possibilidades de estabelecer propósitos pessoais no
contexto da vida comunitária: planejamento e metas.

Planejamento e metas.

Relação entre a escolha
profissional e o itinerário
formativo.

Relacionar as possibilidades de construção da trajetória pessoal e
profissional com a escolha do Itinerário Formativo.

Planejamento para a construção da
trajetória profissional e escolha de
Itinerário Formativo.
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I - O BEM VIVER – A VIDA EM COMUNIDADE
Objeto do Conhecimento

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de conteúdo

Conhecimentos ancestrais.

Identificar qual o legado insubstituível para a formação da
identidade e para a promoção do bem viver.

O que é ancestralidade e saberes
ancestrais?

Pensar estratégias de manutenção/fortalecimento desses
conhecimentos em seu planejamento de vida pessoal, familiar
e comunitário.

A sabedoria ancestral que define a
identidade pessoal e coletiva

Refletir sobre a importância das lutas e os movimentos no
processo de formação da identidade e tomada de consciência
dos jovens indígenas.

Importância das lutas e movimentos
para as comunidades indígenas.

Lutas e Movimentos.

A participação do jovem lutas e
movimentos indígenas.
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Objeto do Conhecimento
O bem viver e os direitos da
natureza.

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de conteúdo

Entender que o bem viver está condicionado à indissociável relação
dos seres humanos com a Natureza, em assumir o ser humano como
parte integrante da Natureza, sem pretender dominá-la, ou seja, que
projetos de vida pautados no bem viver precisam resistir aos modos
de vida predatório e ações que eliminam a diversidade.
Identificar as práticas comunitárias de apropriação
relacionando com a garantia dos direitos da Natureza.
Compreender que a
transformação da natureza
transformação na cultura indígena.

da natureza
promove

Manejo comunitário da fauna e da flora
local (tipos de agricultura e criação de
animais, atividades extrativistas, relações
com os animais domésticos, etc).
Manejo comunitário do solo.
Problemas socioambientais regionais que
afetam os direitos da natureza.

Propor alternativas para conservação ou de transformação das
práticas comunitárias de apropriação da natureza.
Economia

Compreender o projeto econômico da sua comunidade, identificando
o papel dos jovens nesse processo, bem como as perspectivas e
expectativas da comunidade sobre estes.
Identificar, na organização econômica da comunidade, os efeitos do
encontro de culturas: a economia comunitária de auto sustentação e
a geração de renda associada ao desejo de consumo.

Participação do jovem nas atividades
econômicas da comunidade.

Decisão de consumo: consumo consciente
e consumismo; ter para ser?

Entender as implicações da economia sobre as escolhas pessoais e
coletivas.
Compreender que todas as decisões de consumo afetam a natureza
e promovem a escassez ou o desequilíbrio no planeta e que o
consumo consciente traz vantagens, não apenas ambientais e
sociais, como econômicas.
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Objeto do Conhecimento
Ciência e tecnologia à serviço do
bem viver.

Objetivos de aprendizagem
Identificar a influência da ciência e tecnologia sobre a vida dos
jovens e da comunidade e como pode ser utilizada para
promoção de vida de qualidade.

Conhecer produtos, metodologias e projetos que aliam saber
popular, organização social e conhecimento técnico científico
para promoção do bem viver.

Possibilidades de conteúdo
C&T associada à produção de alimentos,
saúde, telecomunicações e lazer.

Tecnologia Social/tecnologia e
sustentabilidade.
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II - PROJETO DE VIDA PESSOAL EM UM CONTEXTO COMUNITÁRIO
Objeto do Conhecimento

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de conteúdo

O modo de viver, costumes,
tradições e crenças. (A ética
indígena, a ética
comunitária).

Conhecer e reconhecer os modos indígenas de ensinar e aprender
(o ouvir, observar e o fazer) como forma de valorizar e fortalecer a
identidade indígena.

A educação Indígena.

Juventude indígena, sonhos e
planejamento: futuros
possíveis.

Analisar/compreender como o modo de vida comunitária em um
contexto de fricção com a sociedade não indígena interfere na
construção de quem eu sou, de meus objetivos pessoais e
profissionais.

Memórias e horizontes: o papel de
guardiões de memórias coletivas e as
ambições da juventude contemporânea.

Identificar características pessoais e coletivas de empoderamento e
fortalecimento frente aos desafios que se apresentam nos objetivos
de vida.

Personalidades indígenas inspiradoras.
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III - O MUNDO DO TRABALHO
Objeto do Conhecimento

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de conteúdo

O trabalho e a geração de renda no
contexto das comunidades
Indígenas.

Refletir sobre como o jovem se insere na economia das
comunidades, sua relação com o mundo tecnológico e o
mundo do trabalho.

A participação dos jovens nas atividades da
comunidade.

Identificar sobre os aspectos da formação dos jovens
indígenas nas várias áreas do conhecimento.

Os postos de trabalho nas comunidades
indígenas.
Os jovens e as fonte de renda externas
à comunidade.
O mundo do trabalho e o mercado.
Perspectivas comunitárias e regionais do
mercado de trabalho e geração de renda.
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3º SÉRIE

I - O BEM VIVER – A VIDA EM COMUNIDADE
Objeto do Conhecimento
Riscos e ameaças para o
bem viver.

Objetivos de aprendizagem
Identificar os fatores que afetam o bem viver da comunidade e
pessoal.

Possibilidades de conteúdo
Conceitos de violências, como elas
ocorreram e ocorrem.

Refletir sobre as violências físicas, psicológicas,
ambientais,
identitárias e culturais que ameaçam o bem viver indígena.

Propor ou elaborar, coletivamente estratégias de superação.

II - PROJETO DE VIDA PESSOAL EM UM CONTEXTO COMUNITÁRIO
Objeto do Conhecimento
O modo de viver, costumes,
tradições e crenças. (A ética
indígena, a ética
comunitária).

Objetivos de aprendizagem
Conhecer outros modos de viver como forma de fortalecer a sua
identidade cultural.

Possibilidades de conteúdo
Estudo comparativo entre outras
comunidades indígenas e não indígenas.
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III - O MUNDO DO TRABALHO
Objeto do Conhecimento

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de conteúdo

O futuro do trabalho, mudanças
sociais e mudanças no mundo do
trabalho.

Reconhecer a transformação do trabalho na comunidade ao
longo do tempo.

A revolução digital e o trabalho.

Identificar novas possibilidades de trabalho que possam
ajudar na renda familiar e na economia da comunidade, de
forma sustentável.

Empreendedorismo digital: significado e
possibilidades para o mundo do trabalho.
Noções sobre marketing digital.

Profissionalização.

Analisar os aspectos que interferem na escolha da profissão.

Profissões de interesse comunitário.

Refletir sobre a formação profissional e o impacto sobre a
comunidade.

Profissões de importância regional.

Fazer escolhas pessoais a respeito da formação profissional
e geração de renda.

Universidade e o mundo do
trabalho.

Refletir sobre o protagonismo da juventude Indígena nas
ocupações dos postos de trabalho e na construção de políticas
que garantem os direitos dos povos Indígenas.
Conhecer as possibilidades e desafios que o ensino superior
apresenta aos jovens indígenas.

Profissões de interesse pessoal.
Expectativas para a formação pessoal e o
futuro profissional.
Universidades Federais, Estaduais e
Privadas.
Oferta de cursos bolsa de auxílio para os
estudantes.
Vestibular: características e oferta de
vagas.
Vestibular Indígena.
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Objeto do Conhecimento

Objetivos de aprendizagem

Curso Técnico e o mundo do
Trabalho.

Conhecer as características dos cursos técnicos, ofertas locais e as
perspectivas da profissão.

Carreira e o mundo do
trabalho no contexto da vida
comunitária.

Analisar as possibilidades de estabelecer propósitos pessoais
no contexto da vida comunitária: planejamento e metas.

Possibilidades de conteúdo
Características dos cursos técnicos,
ofertas locais e as perspectivas da
profissão.
Avaliação de possibilidades.

IV - CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL
Objeto do Conhecimento

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de conteúdo

As habilidades de liderança.

Conhecer e reconhecer as habilidades necessárias para se tornar
líder.

Características de liderança.

Liderança, mediações de
conflitos e trabalho
colaborativo.

Refletir e entender sobre a importância da observação, da escuta,
do diálogo para a promoção da comunicação não violenta.

Mediação de conflitos.

Entender/compreender a importância do trabalho colaborativo para
a comunidade.

Comunicação não violenta.
Trabalho
Colaborativo.

Pensar e propor soluções para problemas comunitários a partir de
trabalhos colaborativos.
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Objeto do Conhecimento

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de conteúdo

Liderança Inspiradora.

Conhecer a história de líderes indígenas que podem
inspirar jovens lideranças.

Grandes líderes indígenas.

A trajetória dos grandes líderes
indígenas.

Identificar na trajetória dos grandes líderes as habilidades
que os/as destacaram.

O Projeto de Interesse comunitário é uma unidade temática que passa a compor o trabalho com os estudantes a partir do segundo
ano do NEM. Tem como objetivo o desenvolvimento de projetos de interesse comunitário, com estímulo para que estudantes indígenas se
vejam como investigadores e agentes de transformação da realidade.
Os temas sobre os quais os projetos serão realizados relacionam-se aos conteúdos trabalhados em cada ano que podem ser
desenvolvidos, em grupos ou projeto único por turma, de acordo com a realidade de cada escola e critérios estabelecidos pelo professor.
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Os encaminhamentos metodológicos do Componente têm como premissa o protagonismo dos estudantes, o respeito e valorização
às diferenças e as novidades que as culturas juvenis trazem.
Isso implica em olhar para o estudante, na sua condição de jovem, de jovem indígena, em fomentar a reflexão sobre as emoções,
desejos, habilidades, contexto social, anseios a respeito do trabalho, profissionalização, etc. A prática educativa do Componente Curricular
Projeto de Vida precisa considerar as experiências e os conceitos formulados pelos jovens, a respeito de si mesmo, e de seu contexto
social, histórico e cultural.
A escuta ativa dos estudantes faz-se essencial no desenvolvimento metodológico. O processo de escuta pode ser realizado a partir
de dinâmicas de grupos, grupos de diálogos, rodas de conversa, entre outras estratégias que promovam espaço de fala, escuta e
compartilhamento entre os estudantes e permitam a expressão do pensamento e da identidade destes e a reflexão, por meio de situações
provocativas, sobre suas vidas, expectativas e angústias.
A prática de Grupos de Diálogos deve propiciar um olhar sobre o jovem, que vai além da condição de aluno e que aparece, muitas
vezes, apenas como um dado natural, independente das experiências que vivenciou, sua idade, sexo ou sua origem social (LEÃO;
DAYRELL, REIS, 2011).
As ações dialógicas devem ocorrer de maneira coletiva, com respeito e empatia entre os sujeitos envolvidos no processo educativo,
bem como de forma individualizada, com atenção às diversidades dos sujeitos, em autoria de suas trajetórias. Assim, os grupos de diálogos,
promovidos no ambiente escolar, onde
434

os estudantes apresentam seus depoimentos e compartilham suas experiências promovidas no ambiente escolar podem estimular os
jovens a pensar, ou até mesmo, elaborar seus Projetos de Vida.
Promover diálogo pautado na pesquisa, na literatura produzida por autores indígenas, criar possibilidades para que os estudantes
passem a refletir, comparar e conflitar suas visões e reelaborar ou reafirmar suas concepções é um exercício potente para a construção de
argumentos e problematização da/s realidade/s, além de possibilitar que conheçam e investiguem como a comunidade local e outras
comunidades concebem o Bem Viver.
Por se tratar de estudantes indígenas inseridos em um contexto comunitário é imprescindível considerar os modos próprios de
aprendizagem de cada povo, valorizando a pedagogia indígena e a educação tradicional. O professor pode então, explorar as
potencialidades dos estudantes no que diz respeito: à observação, ao aprender fazendo, à oralidade e proporcionar vivências onde os
jovens possam observar, praticar, internalizar.
A confecção de um cesto, por exemplo, não diz respeito somente a aprender uma tarefa manual, mas a um exercício que gera
pertencimento cultural, reflexivo. O indígena não se torna indígena apenas pela origem parental, mas adquire sua identidade à medida que
vivencia sua cultura: “você só vai conseguir pertencer a isso à medida que vivencia, ter nascido indígena não me dá condições de assimilar
a cultura se eu não viver” (fala de um professor indígena durante as reuniões para elaboração da ementa). Na abertura da obra de Alberto
Acosta, Alejo Carpentier escreve que: os mundos novos devem ser vividos antes de serem explicados (ACOSTA, 2015, p. 05).
A abordagem por meio da vivência, além de explorar a observação e a prática também é uma oportunidade de provocar a fala dos
estudantes, de externalizar sentimentos e sensações, contar ou criar histórias a respeito, ou seja, valerem-se da forma mais frequente de
se comunicarem: a oralidade.
Problematizar a realidade não significa simplesmente ensinar sobre o bem viver ou ensinar a estruturar um projeto de vida, de ensinar
a ser ou fazer, trata-se de provocar, fazer as perguntas, promover reflexões e instigar os estudantes a concretizar ações/estratégias que
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mobilizem o seu presente e/ou orientem o seu futuro.
Dessa forma, ao trabalhar o Componente Curricular denominado Projeto de Vida, faz-se necessário adotar metodologias
participativas, bem como um conjunto de atividades práticas e estratégias diversificadas que promovam o protagonismo dos estudantes
indígenas e desenvolvam as competências necessárias para a definição de seus propósitos e objetivos de vida.

O Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas-RCNEI, sugere que a avaliação nas escolas indígenas deve ser
construída, como em toda escola, com base no diálogo e na busca de soluções (BRASIL, 1998, p. 71).
Os componentes curriculares dos Itinerários Formativos das escolas indígenas foram pensados e construídos na perspectiva
dialógica e problematizadora. Nesse sentido, a avaliação passa a constituir o próprio processo de aprendizagem e não exclusivamente a
aferição de aprendizagens. Ou seja, ela é processual e constante. Estrutura-se a partir de critérios descritivos de análise, que precisam
levar em conta, principalmente, a capacidade analítica e reflexiva dos estudantes.
Da mesma forma, a postura avaliativa e planejamento didático do professor (também) deve ser constante: ele deve
poder analisar não só a dinâmica do desenvolvimento do próprio grupo de alunos, como o desempenho de cada aluno
em particular, com vista a subsidiar o planejamento de suas intervenções. É possível, então, reformular um
planejamento e criar estratégias pontuais de trabalho, dirigidas a alunos específicos. (BRASIL, 1998, p. 71).
Planejar a avaliação requer revisitar os objetivos de aprendizagem e ponderar sobre os critérios e instrumentos que servirão ao
processo de forma mais coerente e assertiva. Os objetivos de aprendizagem, são nesse sentido, o horizonte a ser perseguido pelo professor
e de onde partem todas as etapas de desenvolvimento do plano de trabalho docente, inclusive a avaliação.
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Para dar consistência ao processo, e também subsídio para a elaboração do parecer descritivo dos estudantes, é importante que o
professor considere:
- A avaliação diagnóstica, como uma avaliação inicial de um processo, ou quando se inicia um determinado momento das relações de
ensino aprendizagem. Faz-se uma primeira reflexão sobre o aluno, ajudando o professor a conhecer o que ele já sabe, que valores traz,
que atitudes tem, para planejar seu trabalho de intervenção. Para o aluno, será um momento de tomada de consciência do caminho de
aprendizagem e desenvolvimento, no qual deverá se empenhar e assim também poder planejar seu percurso;
- A avaliação contínua como a avaliação inicial desencadeará novos e permanentes processos que são comumente chamados de 'avaliação
contínua', pois permitem um olhar reflexivo de ambos, aluno e professor, sobre o ensino e a aprendizagem, auxiliando-os, dia a dia, no
planejamento mútuo dos próximos passos a serem dados, indicando, muitas vezes, a necessidade de mudanças ou aprofundamentos;
- A avaliação final como momento importante que ocorre ao final de cada um dos momentos de ensino-aprendizagem, identificando os
avanços alcançados pelo aluno, as dificuldades, e o que ficou para ser trabalhado no próximo ou em outros momentos (BRASIL, 1998, p.
71).
A atuação do professor, ao proceder à avaliação do componente curricular Projeto de Vida, deve se dar de forma diagnóstica,
contínua, processual e sistemática. Tanto os registros dos docentes quanto às produções dos estudantes servem como subsídios para
analisar as práticas pedagógicas, compreendidas como instrumento de aprendizagem, que permitem a retomada e reorganização do
processo de ensino.
Portanto, cabe a professores e professoras efetuarem o registro de todas as atividades executadas pelos estudantes, para
que, posteriormente, possam organizar momentos de devolutiva e retomada, e que a avaliação não se configure como uma prática
estanque e isolada do processo de ensino aprendizagem, já que a avaliação no Novo Ensino Médio é apresentada a partir de uma
concepção eminentemente formativa.
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Os instrumentos avaliativos devem ser diversificados, buscando a inclusão das diferentes formas de aprender; São possibilidades
de instrumentos avaliativos:
- Projetos;
- Estudo de casos;
- Apresentação de pesquisas;
- Debates;
- Simulações;
- Portfólios;
- Auto avaliação.
Além disso, é preciso adotar critérios e instrumentos avaliativos evidentes e específicos, que permitam acompanhar o
desenvolvimento dos estudantes em um movimento de observação e devolutiva, sendo que, o envolvimento dos estudantes é de suma
importância, pois assim podem perceber os pontos em que podem melhorar e nos quais já avançaram e realizar, a auto avaliação dos
processos formativos que cumpriram/desenvolveram.
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EMENTA - LABORATÓRIO DE ESCRITA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL

Título do Componente Curricular Laboratório de Escrita e Produção Audiovisual
Etapa de ensino

Ensino Médio - 1ª, 2ª e 3ª séries

Carga horária

1ª série: 01 aula semanal
2ª série: 02 aulas semanais
3ª série: 02 aulas semanais

O Plano Nacional de Educação (PNE) prevê, desde 2014, mudanças na oferta do Ensino Médio como forma de superar os desafios
enfrentados pela escola no que diz respeito à qualidade da educação. O Novo Ensino Médio tem como um de seus objetivos promover um
ensino significativo, por meio do qual as juventudes sejam protagonistas da própria aprendizagem, assumindo a escola como um meio de
alcançar seus objetivos.
Conforme a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a educação integral tem como propósito a formação e o desenvolvimento
pleno dos estudantes, compreendendo “[...] a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões
reducionistas que privilegiam a dimensão intelectual ou a dimensão afetiva” (BRASIL, 2018, p. 14). Esse movimento entende o jovem como
protagonista de sua formação, sendo ele responsável por fazer escolhas e tomar decisões.
442

A escola, além de oportunizar a aprendizagem dos conhecimentos científicos e culturais historicamente construídos pelas populações
humanas, tem a função de incentivar os estudantes em sua inserção social, na busca de propósitos e, com isso, o sentimento de
pertencimento do jovem ao encontrar/(re)conhecer seu lugar no mundo.
Há que se considerar que a escola de uma comunidade, em contato permanente com a sociedade dominante, tem por necessidade preparar
o aluno para articular estratégias de sobrevivência em que circunstâncias atuais como discursar, negociar e, em alguns casos, até competir,
estejam sempre presentes no trabalho com a educação". Parecer da professora Sélia Ferreira Juvêncio, Kaingang, RS. (BRASIL, p.98, 1998).

A Resolução CNE/CP n.º 2, de 22 de dezembro de 2017, que instituiu a implantação da Base Nacional Comum Curricular no artigo
8.º, § 1º, orienta que os currículos devem adequar as proposições da BNCC à realidade dos estudantes, considerando que:
§1º Os currículos devem incluir a abordagem, de forma transversal e integradora, de temas exigidos por legislação e normas específicas, e
temas contemporâneos relevantes para o desenvolvimento da cidadania, que afetam a vida humana [...] bem como o tratamento adequado
da temática da diversidade cultural, étnica, linguística e epistêmica, na perspectiva do desenvolvimento de práticas educativas ancoradas no
interculturalismo e no respeito ao caráter pluriétnico e plurilíngue da sociedade brasileira. (BRASIL, 2017).

O Referencial Curricular para o Novo Ensino Médio do Paraná destaca que, considerar tais aspectos exige da escola e dos
professores um olhar para as desigualdades e as diversidades de raça, gênero e sexualidade, a partir de uma reflexão sobre as juventudes,
evitando a descrição genérica e recorrente de que são imaturos ou que estão em “fase problemática”.
Essas imagens são ainda mais complexas quando essa juventude é indígena, negra e/ou periférica. Ser jovem está longe de ser uma categoria
indenitária isolada e, assim como todas as outras, a juventude é interseccionada, classificada e hierarquizada a partir de critérios sociais
desiguais e injustos. Ao considerar um Novo Ensino Médio, urge levar em conta que esses jovens, nas formas em que vivem a experiência
escolar, nos dizem que querem ser reconhecidos nas suas especificidades, o que implica serem reconhecidos na sua diversidade, um
momento privilegiado de construção de identidades, de projetos de vida, de experimentação e aprendizagem da autonomia. (PARANÁ, 2021,
p. 51).

Nesse contexto e com a participação de profissionais que atuam na Educação Escolar Indígena, indicados pelas comunidades, surge
o Laboratório de Escrita e Produção Audiovisual que remete a um espaço escolar destinado ao desenvolvimento de experiências que têm
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como objeto a produção de textos (orais e escritos) pelos estudantes indígenas, que devem estar pautados na autoexpressão e expressão
coletiva, na exploração do repertório textual de interesse dos estudantes, na possibilidade de transposição para a linguagem audiovisual e
nas ações a serem desenvolvidas na comunidade indígena e/ou não indígena.
Para que o laboratório se torne um espaço produtivo e alcance o propósito para o qual foi pensado, as atividades, textos, leituras e
propostas a serem desenvolvidas precisam considerar a realidade dos estudantes, o que é de valor para eles, os conhecimentos que trazem
da vivência com a família e comunidade, os aspectos culturais e religiosos e potencializar esses saberes através de produções escritas e
audiovisuais, semelhantes aos que os jovens acessam diariamente, habilitando-os a não só produzir conteúdo, mas avaliar o que tem
chegado até eles, verificar se está adequado, condizente, se expressa a realidade das comunidades e dos povos indígenas, se quem
produziu conhece, valoriza e respeita os saberes indígenas. Ao perceber, no material analisado, os aspectos positivos e identificar as
incoerências, tenham elementos que os auxiliem na tomada de decisão sobre a melhor maneira de utilizá-los.
A proposta do laboratório sugere a necessidade/oportunidade de articulações e parcerias já que “é necessário considerar a
interdisciplinaridade, ou seja, é de extrema importância promover o diálogo entre os componentes curriculares e também a contextualização
dos conhecimentos no interior da mesma disciplina” (PARANÁ. 2021, p.77), visando um trabalho colaborativo, que se estenda até o
momento da avaliação. Por se tratar de um espaço instaurado numa escola inserida em uma comunidade que tem a coletividade como
característica social, o diálogo e colaboração entre professores das línguas indígenas, portuguesa, inglesa, de informática e demais
disciplinas é mais do que desejável.
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•

Produzir textos escritos e materiais audiovisuais (em diversos gêneros) para melhor comunicar, divulgar e valorizar as memórias
históricas da comunidade, reafirmar a identidade étnica, os saberes, tradições e ciências e atuar politicamente em defesa de seus
territórios;

•

Promover a autoexpressão dos estudantes através da experimentação da produção textual e audiovisual, nas línguas indígenas
e/ou portuguesa;

•

Desenvolver a leitura crítica a partir dos textos e material audiovisual que circulam cotidianamente entre os jovens indígenas;

•

Visualizar nas redes sociais, possibilidades de dar a conhecer às sociedades não indígenas, suas culturas, formas de organização
social, a maneira como veem o mundo, no que acreditam, além das necessidades demandadas pelas comunidades;

•

Experimentar formas de produção, instrumentos, equipamentos e tecnologias de tratamento acústico, de imagem, luminosidade
e animação.

O Laboratório de Escrita e Produção Audiovisual como unidade curricular, surge durante o processo de implementação do Novo
Ensino Médio nos colégios estaduais indígenas. As comunidades escolares, representadas por professores, enfatizaram que, considerando
as especificidades dos estudantes indígenas, há a necessidade de um trabalho pedagógico com ênfase na atividade de produção dos
estudantes em diferentes gêneros textuais, de narrativas e literatura indígena, textos e documentos legais, livros, músicas, produção e
análise crítica de filmes e de desenhos e artes gráficas.
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Por outro lado, o contexto histórico dos povos indígenas, marcado pela resistência e luta pela garantia dos direitos, corrobora com
tais solicitações e aponta para a necessidade de desenvolver, especialmente nos jovens, as habilidades de escrever e produzir, com o uso
das novas tecnologias, material que fortaleça as lutas e a efetivação de direitos fundamentais dos povos indígenas. Assim os estudantes
passariam a ser produtores de vídeos, podcasts, músicas e outros textos que circulam nas redes sociais, porém agora com conteúdo de
interesse e com sentido para eles que, em contrapartida, podem contribuir com a comunidade onde vivem.
Nestas populações os jovens têm autonomia e um papel central na vida da comunidade, uma vez que deverão dar continuidade à
manutenção dos territórios, à sustentabilidade, às línguas, às tradições e aos conhecimentos indígenas (FAUSTINO, 2020).
Faustino (2020) sugere ainda que nas atuais propostas do Ensino Médio, em comunidades indígenas, alguns dos eixos dos Itinerários
Formativos poderão ser associados e contribuir com a valorização das tradições, das culturas e das línguas indígenas. Isso possibilita aos
jovens indígenas atuarem dentro de suas temáticas próprias como produtores de conhecimentos, uma vez que estes possuem experiências
riquíssimas provenientes de seu povo.
Além disso, a proposta do laboratório dialoga com as competências específicas para a área de linguagens e suas tecnologias,
apresentadas no documento denominado Referências Curriculares para Elaboração de Itinerários Formativos e no Referencial Curricular
do Paraná para o Ensino Médio. Esses fazem menção às habilidades a serem desenvolvidas para que “as juventudes do Ensino Médio
possam participar mais ativamente de sua aprendizagem, desenvolvendo a autoria, o protagonismo, a sensibilidade artística, a criticidade,
a autonomia e a responsabilidade que a sociedade contemporânea exige dos jovens, que sejam leitores competentes para o mundo”
(PARANÁ, 2021, p.158) e sugere que o desenvolvimento dessas, aconteça a partir de vivências e experiências significativas.
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O trabalho do Laboratório de Escrita e Produção Audiovisual tem como centralidade a escrita de textos, em diferentes gêneros, a
produção audiovisual, a valorização da autoexpressão, da fluência da escrita, experiências diversificadas de produção, ampliação do
repertório textual dos estudantes, e seu aprofundamento por meio do trabalho coletivo, da leitura crítica e da análise de materiais publicados.
Com isso pretende-se potencializar as ações dos jovens nas comunidades indígenas onde vivem e/ou nas sociedades envolventes.

Uma das conquistas dos povos indígenas é ter garantido na Constituição Federativa do Brasil que o ensino fundamental regular será
ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos
próprios de aprendizagem (BRASIL, 1998).
Esse direito, somado ao projeto linguístico da comunidade indígena, deve se manifestar em todas as atividades e nas estratégias
pedagógicas desenvolvidas no interior das escolas indígenas, especialmente nas experimentações e práticas desenvolvidas nessa unidade
curricular que tem a língua(gem) como veículo de manifestação do pensamento (VYGOTSKY 1991).
Para o professor Sipriano Miri de Souza (2021) da Terra Indígena Anetete, Nhambo´e, haegui nhanhemboé nhande ayvu py ma
haévete Nhambopara Manduérã nhamboaxa xamoi kueryve omombe u vaé nhandevy Haerãmi nhanhombo´e haégui nhamboaxa haguá
pyau kue vepe
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(...)o ensino da língua indígena é muito importante. Por meio da escrita, podemos registrar as histórias contadas pelos antepassados,
antes transmitidas oralmente, e assim, outras pessoas e as gerações futuras poderão ter acesso a elas em diversas plataformas.
Nesse sentido, o Laboratório de Escrita e Produção Audiovisual se torna um excelente espaço para aperfeiçoamento da prática da
escrita na língua que a comunidade quer priorizar e a forma como quer mostrar e deve possibilitar ao estudante, “experimentar” a/as línguas
em que se sente seguro para produzir, se comunicar, alcançar os interlocutores, transmitir a mensagem de maneira compreensível.
Suzana Grillo concorda que “a decisão se os produtos serão escritos em língua indígena e língua portuguesa vai depender dos
projetos comunitários que, acredito, têm convergências e especificidades entre si, a depender das realidades sociolinguísticas de cada uma
das comunidades. Se a intenção é manter e expandir o uso de língua indígena entre os mais jovens, os produtos podem ser monolíngues
em língua indígena, tanto na oralidade quanto na escrita. Se é o de consolidação do bilinguismo, sem substituição da língua indígena pela
língua portuguesa, podem optar por produções bilíngues, que não precisam ser de tradução: ou seja, um mesmo conteúdo nas línguas
empregadas, mas cada produção ser em uma determinada língua com conteúdos diferenciados a partir dos receptores definidos” (GRILLO,
2021, informação verbal).
Numa outra perspectiva, Letícia Fraga afirma que “a decisão sobre qual língua será utilizada nas produções deve ser considerada,
inclusive, na forma que esta será apresentada e o público que desejam atingir. Podem, por exemplo, produzir material audiovisual falado
em língua indígena, com legenda em Língua Portuguesa para atender os falantes monolíngues em português ou nas línguas indígenas. Já
o material falado e legendado na língua indígena teria como interlocutores os estudantes que estão sendo alfabetizados na língua indígena.
A sugestão vale também para as produções em áudio que podem ser traduzidas, também em áudio, ou por escrito” (FRAGA, 2021,
informação verbal).
Independentemente da escolha da língua, a prioridade é produzir e comunicar conhecimentos, registrar as memórias históricas,
reafirmar as identidades étnicas, as tradições e ciências, a defesa de seus territórios, entre outros.
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Nas sociedades indígenas, que têm na oralidade a forma mais frequente de comunicação, as rodas de conversa e os momentos de
fala e de escuta, sugeridas no encaminhamento metodológico, devem constar no planejamento do professor e devem ser rotineiramente
realizadas antes e durante, e mais de uma vez, se for o caso, em cada uma das oficinas e/ou dos processos de produção.
Do mesmo modo que o bilinguismo ainda não é plenamente entendido pelos sistemas de ensino, a oralidade também é preterida
nas atividades pedagógicas como uma tecnologia social desvalorizada face à escrita e afirma ainda que a oralidade é a tecnologia social
responsável pela manutenção de valores culturais e sócio organizativos das comunidades indígenas (GRILLO, 2021, informação verbal).
Em diálogo com Susana Grillo (2022), esta afirma que “a oralidade tem se tornado frequente nas diferentes mídias. No WhatsApp,
por exemplo, os áudios estão substituindo os textos escritos. Assim, a tecnologia da oralidade, tão importante na comunicação dos
indígenas, deve ser exaustivamente explorada em todos os momentos e em todas as oficinas do laboratório”. O professor deve provocar
reflexões sobre seus usos nas comunidades indígenas, sobre as diferenças entre produções orais e escritas e como os povos indígenas
têm se apropriado da escrita a partir de seus objetivos e perspectivas socioculturais.
Ainda sobre a ação dos professores, especialmente aos não indígenas, faz-se importante lembrar que a escuta se dá nas interações
entre as pessoas indígenas. Todos têm espaço de fala, respeitam o tempo de fala do outro. É por isso que geralmente os não indígenas
dizem que os indígenas não falam. Na verdade, é a gente que não deixa eles falarem” (FRAGA, 2021, informação verbal).
.
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Uma das propostas do laboratório é visualizar nas redes sociais, possibilidades de divulgação de conteúdos produzidos pelos
estudantes, especialmente aqueles que dizem respeito aos povos indígenas. A professora (Kaingang) Damaris Kanĩnsãnh Felisbino da
Terra Indígena Apucaraninha, afirma que “Ũnri kanhgág ag jamã kãmĩ, tecnologia vỹ tóg tỹ nén há nĩ, ti tỹ nén e vem ti kỹ, tỹ tóg ẽg tỹ vãsãn
jãfã nĩ gé, kanhgág ag kar mỹ, jatun mỹ ẽg tóg gravan, foto kunũnh, nén han kar kỹ ẽg tóg ẽg história ti rán kỹ nĩm tĩ sir, ẽg tỹ hẽn tá publikan
jãfã ti tá”.
Odaiza da Silva Oliveira, Edivania da Silva e Claudemir da Silva (2021), professores Xetá também concordam com a afirmação,
manifestando-se na Língua Xetá: “awtxãpodjé mariwtxi awrý ceregwaitxi awametxá páraredjgŵaj awrý pidjaraj e awrý ceregwaitxi djadewaj,
makay arápaedjã hera mimpõdje arúj ex xetá. jane alandi’e adjurŭaj, jane ewla eradjo paradjupŷ hera awrý tecnologia djara ewrã mimpõdje
arúj ex hera, ara, lipõdjá kŵa divulgar awrý djadewaj, mimrŭetxa e makay parandjŷ kŵa tapodjá arús jane, eradjo, hera, koreŵas ñané
paranuhá”.

...cada vez mais a tecnologia tem entrado nas terras indígenas e se tornado importante para as comunidades, pois, além de divulgar a
cultura, também é uma ferramenta de luta para nós, povos indígenas em geral, já que nos dá autonomia para gravar, fotografar, criar e
registrar nossas próprias histórias, em diversas redes sociais.
Há que se atentar com o que deve se tornar público, já que as comunidades indígenas têm suas próprias restrições acerca do que
pode ser publicizado, que talvez transcenda o contido na Lei nº 12.965/2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para
o uso da internet no Brasil.
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Claudinei Ribeiro Alves, professor (Guarani) da Terra Indígena Ywy Porã afirma que “em muitas comunidades indígenas, a cultura é
trabalhada de forma simbólica e não da forma cosmológica, ou seja, na linha de pensamento dos Guarani. Espaços sagrados estão sendo
confundidos ou trocados por centros culturais. A nova geração indígena tem que ter o entendimento do que é sagrado e do que é profano
na sua cultura. Na casa de reza, por exemplo, não se pode entrar de qualquer forma, nem tirar fotos dos rituais e dos cânticos espirituais
sagrados. São direitos culturais da comunidade e devem ser respeitados”.
A sugestão é que as publicações dos estudantes, aliadas à valorização das tradições culturais dos indígenas, atuem como uma
maneira de divulgar o que é de interesse para os indígenas. Respeita-se, no entanto, o desejo das comunidades em mostrar tais conteúdos
para as sociedades não indígenas (ALVES, 2021, informação verbal).
“Podemos propor que os jovens busquem a expressão nos meios digitais, para circulação interna às comunidades, em primeiro
momento, se a opção for pelo uso de língua indígena. A divulgação para comunidades não indígenas deve ser fruto da reflexão de
lideranças, estudantes e comunidade(s)”, diz Susana Grillo (2022)
Daí a necessidade de constantes diálogos com lideranças políticas, religiosas e famílias das comunidades, sobre a definição dos
conteúdos a serem abordados e produzidos nas oficinas do laboratório.

Os professores, juntamente com os estudantes, têm liberdade para definir sobre o que vão escrever, pesquisar, produzir. Sugere-se
apenas que tais escolhas sejam feitas com base em interesses comuns, de maneira a tornar o processo de produção satisfatório e
motivador, no qual os estudantes se sintam contemplados.
A relação a seguir apresenta algumas possibilidades, que não se esgotam, tamanha é a gama de temas relacionados aos saberes
indígenas, que podem ser abordados nas produções. Sugere-se que sejam considerados os interesses do grupo como um todo, partindo
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sempre do diálogo sobre a escolha do/s tema/s que pode se dar coletivamente ou por sugestão do professor e acatada pelo grupo, conforme
mencionado no tópico 09, que trata dos encaminhamentos metodológicos.
Temas:
- Vídeos que circulam entre os jovens indígenas;
- Textos lidos pelos indígenas;
- Narrativas indígenas;
- A relação dos indígenas com a natureza;
- O marco temporal;
- Agricultura de subsistência;
- Aprendizados indígenas recebidos da educação familiar e comunitária;
- Saberes tradicionais indígenas;
- A representação dos indígenas na mídia;
- A voz dos indígenas pelos indígenas;
- As falas dos não indígenas sobre os indígenas;
- A sabedoria dos mais velhos;
- Danças/cantos tradicionais;
- O processo de confecção de cestaria, artesanato e adereço;
- Os jovens indígenas e os não indígenas;
- A vida em comunidade;
- Os ensinamentos a serem repassados para os filhos;
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- O que é ser indígena;
- Registros da terra indígena: espaço geográfico, matas, rios, casas, recursos naturais;
- As festas religiosas, batismos de sementes, de crianças;
- As feiras e mostras culturais tradicionais;
- Os saberes veiculados na escola indígena e os demais saberes;
- As responsabilidades dos pais na educação indígena;
- Comidas típicas;
- Sementes crioulas;
- Economia solidária e comunitária;
- O bem viver;
- Leis indigenistas;
- Direitos dos povos indígenas;
- Luta em defesa dos territórios;
- Comunicação na comunidade;
-Manifestações reivindicatórias e articulações;

Os conteúdos a serem trabalhados nas três séries do Ensino Médio estão descritos no Quadro Organizador, sendo que,
correspondem as possibilidades, construídas a partir da escuta aos profissionais das escolas indígenas e de representantes das
comunidades.
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É fundamental, no entanto, que, ao elaborar seu planejamento e definir os conteúdos a serem desenvolvidos, os professores levem
em consideração a realidade étnica e sociocultural da comunidade e as especificidades dos estudantes, com os quais vai trabalhar.

O Laboratório de Escrita e Produção Audiovisual está organizado em 05 unidades temáticas/oficinas*
1ª Unidade Temática: Oficina de produção de textos digitais escritos
2ª Unidade Temática: Oficina de produção de textos - comunicação visual
3ª Unidade Temática: Oficina de produção de texto dissertativo/argumentativo (oral e escrito)
4ª Unidade Temática: Oficina de produção de textos orais
5ª Unidade Temática: Oficina de produção de material audiovisual
*Importante: As unidades temáticas/oficinas podem ser desenvolvidas em qualquer ordem, o que significa que não é necessário
seguir a sequência apresentada no documento.
Destaca-se, no entanto, a importância de proporcionar aos estudantes, até o final do Ensino Médio, o contato com todas elas. A
decisão de qual/is deve/m ser trabalhada/as em cada série, fica a critério da escola/comunidade ou do professor.
Para cada unidade/oficina foram elencados quatro/cinco Objetos de Ensino que se complementam e se articulam, entre si, entre os
objetivos de aprendizagem e os conteúdos e devem ser abordados na totalidade, não necessariamente, na ordem apresentada nos
quadros.
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As oficinas pressupõem a apresentação de, pelo menos, um produto que pode estar conectado aos objetivos de aprendizagem e ao
conteúdo das demais unidades. Isso significa que na mesma produção os estudantes podem utilizar diferentes tecnologias, tais como a
escrita, a oralidade e/ou o audiovisual. No caso do Laboratório, a produção textual/audiovisual, deve apresentar ações na comunidade
indígena e/ou sociedade envolvente.
Ao definir a carga horária destinada a cada unidade temática é preciso considerar a característica sociolinguística, a pluralidade
étnico cultural da comunidade e o nível de desenvolvimento dos estudantes. Assim sendo, o tempo de trabalho destinado aos conteúdos
não foi previamente sugerido pelo grupo de trabalho que elaborou as ementas dos componentes curriculares dos Itinerários Formativos das
escolas indígenas, ficando a definição da carga horária, a critério do professor, ao elaborar a PPC do Laboratório de Escrita e Produção
Audiovisual.
1ª UNIDADE TEMÁTICA
OFICINA DE PRODUÇÃO DE TEXTOS DIGITAIS ESCRITOS
(celular, computador, aplicativo, programa de computador e celular)
HABILIDADES RELACIONADAS:
(EM13LGG101) Compreender e analisar processos de produção e circulação de discursos, nas diferentes linguagens, para fazer escolhas fundamentadas em função
de interesses pessoais e coletivos.
(EM13LGG301) Participar de processos de produção individual e colaborativa em diferentes linguagens (artísticas, corporais e verbais), levando em conta suas
formas e seus funcionamentos, para produzir sentidos em diferentes contextos.
(EM13LGG603) Expressar-se e atuar em processos de criação autorais individuais e coletivos nas diferentes linguagens artísticas (artes visuais, audiovisual, dança,
música e teatro) e nas intersecções entre elas, recorrendo a referências estéticas e culturais, conhecimentos de naturezas diversas (artísticos, históricos, sociais e
políticos) e experiências individuais e coletivas
(EM13LGG701) Explorar tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC), compreendendo seus princípios e funcionalidades, e utilizá-las de modo ético,
criativo, responsável e adequado a práticas de linguagem em diferentes contextos.
(EMIFLGG01) Investigar e analisar a organização, o funcionamento e/ou os efeitos de sentido de enunciados e discursos materializados nas diversas línguas e
linguagens (imagens estáticas e em movimento; música; linguagens corporais e do movimento, entre outras), situando-os no contexto de um ou mais campos de
atuação social e considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias.
(EMIFGG04) Reconhecer produtos e/ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica sobre obras ou eventos de diferentes práticas artísticas,
culturais e/ou corporais, ampliando o repertório/domínio pessoal sobre o funcionamento e os recursos da(s) língua(s) ou da(s) linguagem(ns).
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(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos
(EMIFLGG07) Identificar e explicar questões socioculturais e ambientais passíveis de mediação e intervenção por meio de práticas de linguagem.

Objeto de
Conhecimento
Textos no gênero
digital escrito.

Objetivos de Aprendizagem
Conhecer a estrutura e as características dos textos do gênero digital.
Identificar a intenção (finalidade) dos textos: para que e para quem escrever.
Perceber-se como produtor de textos midiáticos.
Compreender e interpretar mensagens implícitas e explícitas nos textos lidos e
produzidos.

Possibilidades de conteúdos
Textos do gênero digital: Fanfiction, Wiki, Graphics
Interchange Format (GIF), Comercial, Entrevista,
Reportagem, Blogs, E-mail, Mensagem de whatsapp,
poesia, E-zine, Pastiche, Ciberpoema, Charge.
Características dos gêneros digitais.
Linguagens no meio digital.
Investigação, pesquisa, produção e distribuição de
informação no contexto digital.
Contexto de produção e recepção dos textos.
Intencionalidade e finalidade e interlocutores.
Linguagem objetiva e subjetiva.

Repertório textual no
gênero digital.

Identificar os gêneros digitais que circulam nas comunidades indígenas.
Ampliar o repertório textual dos estudantes, no gênero digital.

Textos digitais: Fanfiction, Wiki, Graphics Interchange
Format (GIF), Comercial, Entrevista, Reportagem,
Blogs, E-mail, Mensagem de WhatsApp, poesia, Ezine, Pastiche, Ciberpoema, Charge.
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Objeto de
Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem

Possibilidades de conteúdos

Prática de escrita e
autoria coletiva.

Exercitar e participar, de maneira coletiva, de processos de experimentação, criação e
produção textual.

Coletividade e individualidade
Textos (digitais) de autoria indígena e não
indígena.

Qualificar as produções através da experimentação, compartilhamento e socialização
com integrantes da escola e comunidade (especialmente nos textos escritos na língua
indígena).
Acatar a opinião e sugestão de outros como subsídio para qualificar as produções e
enriquecimento individual.
Identificar fontes de pesquisa confiáveis.
Incluir, nas produções, de forma consensual, os conhecimentos adquiridos junto à família,
líderes espirituais e sábios.
Perceber-se como sujeito de vivência, conhecimentos, organização social, política e
cultural, coletivos.

Literatura e autores/as indígenas e não
indígenas que escrevem sobre os indígenas.
Fontes confiáveis de produção sobre os
indígenas
Direitos/Créditos das produções coletivas.
Ética digital.
Conhecimentos linguísticos da língua
indígena e ou da Língua Portuguesa.
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Objeto de
Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem

Possibilidades de conteúdos

Meios de veiculação/
produção.

Identificar e conhecer os equipamentos e recursos tecnológicos disponíveis na
comunidade.

Suporte de textos digitais, recursos, instrumentos e ou
equipamentos.

Conhecer plataformas de compartilhamento de vídeos como o youtube, por
exemplo.)
Conhecer e utilizar programas de edição de texto.

Programas de edição de imagem e de som.

Aprofundar o conhecimento sobre os aplicativos.
Verificar as possibilidades de utilização dos apps disponíveis, como meio de
veiculação da cultura e tradições indígenas.
Experimentar os recursos, instrumentos e ou equipamentos escolhidos para a
veiculação dos textos (ligar o computador, instalar/abrir aplicativo, word, drive
compartilhar link, usar impressora, preparar slides etc.).

Estrutura composicional dos textos digitais.
Processo de produção e veiculação, nos diferentes
suportes, de textos digitais.
Instrumentos e equipamentos usados na divulgação
de textos digitais.

Explorar e experimentar os processos de produção dos textos que circulam nas
redes sociais.
Explorar possibilidades e produzir textos de veiculação em celulares e
computadores, com conteúdo indígena.
Pesquisar e aprofundar assuntos/temas de interesse para os povos indígenas e
inseri-los nas produções.
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Objeto de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem

Possibilidades de conteúdos

O processo de produção
de textos digitais.

Produzir textos do gênero digital usando a língua indígena e ou a língua portuguesa,
respeitando as normativas de cada uma delas.

Bastidores, instruções, passo a passo,
relatos de produções de textos no gênero
digital.

Estruturar o projeto e o roteiro textual e de produção (o que, para quê, para quem e
onde publicar).
Conhecer o contexto de produção dos gêneros digitais
Pesquisar e aprofundar o assunto/tema de interesse dos jovens indígenas.
Executar primeira versão do texto.
Compartilhar, retomar e ampliar/expandir os conhecimentos a respeito da escrita, das
normas da língua usada, expressões, vocabulário e classes gramaticais utilizadas.

Contexto de produção dos textos digitais
Etapas de elaboração de textos no gênero
digital.
Planejamento e elaboração de roteiro textual.
Revisão/reescrita/avaliação das produções.
Tema (pesquisa e aprofundamento).

Submeter o texto à crítica e sugestões dos demais estudantes e professores.
Avaliar versão final do texto.
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2ª UNIDADE TEMATICA
OFICINA DE TEXTOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL
(celular, computador, aplicativo, programa de computador e celular)
HABILIDADES RELACIONADAS:
(EM13LGG301) Participar de processos de produção individual e colaborativa em diferentes linguagens (artísticas, corporais e verbais), levando em conta suas
formas e seus funcionamentos, para produzir sentidos em diferentes contextos.
(EM13LGG302) Posicionar-se criticamente diante de diversas visões de mundo presentes nos discursos em diferentes linguagens, levando em conta seus contextos
de produção e de circulação.
(EM13LGG303) Debater questões polêmicas de relevância social, analisando diferentes argumentos e opiniões, para formular, negociar e sustentar posições, frente
à análise de perspectivas distintas.
(EM13LGG402) Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de língua adequados à situação comunicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do discurso,
respeitando os usos das línguas por esse(s) interlocutor(es) e sem preconceito linguístico.
(EMIFLGG08) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das práticas de linguagem para propor ações individuais e/ ou coletivas de
mediação e intervenção sobre formas de interação e de atuação social, artístico-cultural ou ambiental, visando colaborar para o convívio democrático e republicano
com a diversidade humana e para o cuidado com o meio ambiente.
Objetos do conhecimento

Objetivos de aprendizagem
Identificar os textos de comunicação visual utilizados pelos jovens indígenas.

Textos usados na
comunicação visual.

Conhecer e diferenciar a estrutura e as características dos textos de comunicação
visual.
Identificar a intenção (finalidade) dos textos: como, para que e quando utilizar
Ampliar o repertório textual, dos estudantes indígenas, no gênero digital escrito.

Possibilidades de conteúdo
Vídeo, mapa, fotografia, slides, diagrama,
painel, banner, folder, cartazes, faixas.
Movimentos indígenas
Relação entre os aspectos verbais e nãoverbais.
Estrutura composicional
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Objetos do conhecimento

Prática de escrita e autoria
coletiva.

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de conteúdo

Exercitar, de maneira coletiva, os processos de produção de textos de comunicação
visual.

Coletividade e individualidade.

Participar de processos coletivos de experimentação, criação e produção de textos
de comunicação visual.
Acatar a opinião e sugestão de outros como subsídio para qualificar as próprias
produções.
Qualificar, através de fontes e pesquisas confiáveis, os materiais produzidos
coletivamente.

Meios de veiculação/
produção.

Textos de comunicação visual de autoria
indígena e não indígena.
Fontes confiáveis de produção sobre os
indígenas.
Direitos/créditos das produções coletivas
ética digital.

Identificar os equipamentos e recursos tecnológicos disponíveis e que podem ser
usados para divulgar as produções.

Suportes de textos de comunicação visual,
recursos, instrumentos e ou equipamentos.

Experimentar o funcionamento de um computador (ligar o computador, instalar/abrir
aplicativo, word, drive compartilhar link, usar impressora, preparar slides, digitar e
editar materiais, explorar recursos, usar diferentes programas de edição, utilizar
recursos como o paint, canva, mural digital, power point, entre outros).

Programas de edição de imagem e de som.

Explorar as possibilidades de uso da câmera fotográfica do celular.
Aprofundar o conhecimento dos aplicativos (usos e possibilidades, APP conhecidos,
textos consumidos/compartilhados e linguagem utilizada.
Verificar as possibilidades de utilização dos APP disponíveis, como meio das
produções do laboratório.

Estrutura composicional dos materiais de
comunicação visual.
Processo de produção e veiculação nos
diferentes suportes.
Produção e publicação dos gêneros de
cartaz de campanha, divulgação, materiais
informativos.
Instrumentos e equipamentos usados na
divulgação de textos de comunicação
visual.
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Objetos do conhecimento

Objetivos de aprendizagem
Conhecer o contexto de produção dos textos legais e reivindicatórios.
Estrutura composicional dos textos legais e reivindicatórios.

O processo de produção de
textos usados na comunicação
visual.

Possibilidades de conteúdo
Processo e contexto de produção dos textos
de comunicação visual que circulam nas redes
sociais.

Conhecer o processo de produção dos textos de comunicação visual que circulam
nas redes sociais.

Comparação entre peças publicitárias.

Explorar possibilidades de produções de texto e material textos de comunicação
visual usando o computador e o celular.

Textos de comunicação visual (cartazes,
filipetas, folders, banners).

Pesquisar e aprofundar assuntos/temas de interesse para os povos indígenas e
inseri-los nas produções.

Persuasão na publicidade.

Produzir textos de comunicação visual (cartazes, faixas, banners, entre outros).
Produzir textos orais e manuscritos e ou utilizando programas ou aplicativos de
desenho e edição.
Desenvolver a habilidade de produzir textos e qualificá-los os textos através da
experimentação, compartilhamento e socialização com os estudantes e
integrantes da comunidade (especialmente nos textos escritos na língua
indígena).
Explorar e conhecer os processos e formas de produção em audiovisual.
Experimentar o processo de produção textual e de adequação destes para
vídeos. APP, e-mail.

Adaptação de materiais de comunicação
visual para situações do cotidiano escolar
Identificação de interlocutores, Instrumentos e
equipamentos para divulgação.
Processo de produção (concepção,
planejamento, experimentação, revisão,
reelaboração).
Projeto (o quê, para quê, para quem e onde
publicar).
Tema (pesquisa e aprofundamento).

Vivenciar o processo de produção de textos de comunicação visual.
Estruturar projeto e roteiro de escrita (o que, para quê, para quem e onde
publicar).
Pesquisar e aprofundar o assunto/tema de interesse das comunidades e/ou dos
jovens indígenas.
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3ª UNIDADE TEMÁTICA
OFICINA DE PRODUÇÃO DE TEXTO DISSERTATIVO/ARGUMENTATIVO
(oral, digitado ou manuscrito)
HABILIDADES RELACIONADAS:
(EM13LGG102) Analisar visões de mundo, conflitos de interesse, preconceitos e ideologias presentes nos discursos veiculados nas diferentes mídias, ampliando
suas possibilidades de explicação, interpretação e intervenção crítica da/na realidade.
(EM13LGG302) Posicionar-se criticamente diante de diversas visões de mundo presentes nos discursos em diferentes linguagens, levando em conta seus contextos
de produção e de circulação.
(EM13LGG303) Debater questões polêmicas de relevância social, analisando diferentes argumentos e opiniões, para formular, negociar e sustentar posições, frente
à análise de perspectivas distintas
(EMIFLGG09) Propor e testar estratégias de mediação e intervenção sociocultural e ambiental, selecionando adequadamente elementos das diferentes linguagens.

Objetos do conhecimento

Produção de texto
dissertativo/argumentativo.

Objetivos de aprendizagem

Conhecer a estrutura do texto dissertativo/argumentativo.
Experimentar e desenvolver a habilidade de produzir texto dissertativo/ argumentativo
nas línguas indígena ou língua portuguesa, respeitando as normativas de cada uma
delas.
Qualificar os textos produzidos através da experimentação, compartilhamento e
socialização com os colegas da escola ou comunidade (especialmente nos textos
escritos na língua indígena).
Estruturar projeto de escrita (tema, argumentos, número de parágrafos, referências,
dados, tese).
Executar oralmente ou por escrito a primeira versão do texto.

Possibilidades de conteúdo

Elementos que compõem o texto
dissertativo argumentativo.
Roteiro, planejamento produção de texto
dissertativo argumentativo.
Simulados e conteúdos preparatórios para
a redação de vestibular.
Coesão e coerência.
Tema (pesquisa e aprofundamento).
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Objetos do conhecimento

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de conteúdo

Produção de texto
dissertativo/argumentativo.

Retomar, ampliar/expandir os parágrafos, estruturar os argumentos, usar de maneira
ética os conteúdos pesquisados.

Elementos que compõem o texto
dissertativo argumentativo.

Identificar possíveis equívocos normativos da língua usada.
Submeter o texto à crítica e sugestões dos demais estudantes e professores.
Avaliar versão final do texto.

Roteiro, planejamento produção de texto
dissertativo argumentativo.
Simulados e conteúdos preparatórios para
a redação de vestibular.
Coesão e coerência.
Tema (pesquisa e aprofundamento).

Temas usados nas
dissertações.

Selecionar temas/assuntos e aprofundar, através de pesquisas e consultas aos
sábios da comunidade.
Pesquisar e aprofundar os assuntos/temas de interesse dos jovens indígenas.

Redação de vestibulares e respectivos
temas.
Consultar lista de temas no item 7.

Selecionar (em sites de pesquisa, confiáveis), compartilhar e comparar informações
sobre os temas/assuntos em debate.
Analisar os temas selecionados para as bancas orais dos vestibulares indígenas do
Paraná.
Conhecer e debater os temas das últimas edições do vestibular e do ENEM.
Argumentação lógica e
convincente.

Reconhecer argumentos positivos e negativos (tendo como base o contexto)
Interagir e contribuir com as opiniões dos demais.
Identificar nos textos analisados, pontos que se distanciam e que se aproximam.
Manifestar-se oralmente apresentando argumentos pertinentes aos temas em
debate.

Diferença entre fato e opinião.
Persuasão em textos argumentativos.
Argumento lógico e convincente.
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Objetos do conhecimento

Argumentação lógica e
convincente.

Objetivos de aprendizagem

Formular opiniões acerca dos assuntos debatidos.
Qualificar os argumentos através de pesquisas e estudo.
Acatar a opinião e sugestão de outros como subsídio para qualificar as produções.

Possibilidades de conteúdo

Organização coerente e lógica dos
argumentos.
Relação entre a construção da
argumentação, dos elementos coesivos e
da tese.

Distinguir fato de opinião.
Textos motivadores.

Perceber a função dos textos motivadores na elaboração textual e a relação destes
com o tema.
Explorar o conteúdo dos textos motivadores relacionando-os aos conhecimentos da
turma ou do grupo.
Identificar nos textos motivadores, potencial para qualificar a própria produção.

Defesa de tese na redação
do ENEM.

Tipologia dos textos motivadores (imagens,
gráficos, mapas, tabelas, dados, charges,
telas, gravuras).
Apresentação das informações nos textos
motivadores.
O que, dos textos motivadores, pode ser
usado pelos estudantes.

Compreender o conceito e a estrutura de uma tese.
Identificar, em redações de vestibulares, a presença e a organização das teses.
Experimentar (oralmente e por escrito) a elaboração de uma tese.

Tese de redações de vestibular.
Defesa do ponto de vista.

Relação entre a tese e os argumentos apresentados.
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4ª UNIDADE TEMATICA
OFICINA DE PRODUÇÃO DE TEXTOS ORAIS
(rádio, alto falante, palestra, reunião, debate, manifestação)
HABILIDADES RELACIONADAS:
(EM13LGG302) Posicionar-se criticamente diante de diversas visões de mundo presentes nos discursos em diferentes linguagens, levando em conta seus contextos
de produção e de circulação.
(EM13LGG303) Debater questões polêmicas de relevância social, analisando diferentes argumentos e opiniões manifestados, para negociar e sustentar posições,
formular propostas, e intervir e tomar decisões democraticamente sustentadas, que levem em conta o bem comum e os Direitos Humanos, a consciência
socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global.
(EM13LGG402) Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de língua adequados à situação comunicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do discurso,
respeitando os usos das línguas por esse(s) interlocutor(es) e sem preconceito linguístico.
(EM13LGG603) Expressar-se e atuar em processos criativos que integrem diferentes linguagens artísticas e referências estéticas e culturais, recorrendo a
conhecimentos de naturezas diversas (artísticos, históricos, sociais e políticos) e experiências individuais e coletivas.
(EM13LGG703) Utilizar diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais em processos de produção coletiva, colaborativa e projetos autorais em ambientes
digitais.
(EM13LP03) Analisar relações de intertextualidade e interdiscursividade que permitam a explicitação de relações dialógicas, a identificação de posicionamentos ou
de perspectivas, a compreensão de paródias e estilizações, entre outras possibilidades.
(EM13LP06) Analisar efeitos de sentido, decorrentes de usos expressivos da linguagem, da escolha de determinadas palavras ou expressões e da ordenação,
combinação e contraposição de palavras, dentre outros,
para ampliar as possibilidades de construção de sentidos e de uso crítico da língua.
(EM13LP14) Produzir e analisar textos orais, considerando sua adequação aos contextos de produção, à forma composicional e ao estilo do gênero em questão, à
clareza, à progressão temática e à variedade linguística empregada, como também aos elementos relacionados à fala (modulação de voz, entonação, ritmo, altura
e intensidade, respiração etc.) e à cinestesia (postura corporal, movimentos e gestualidade significativa, expressão facial, contato de olho com plateia etc.).
(EM13LP42) Atuar de forma fundamentada, ética e crítica na produção e no compartilhamento de comentários, textos noticiosos e de opinião, memes, gifs, remixes
variados etc., em redes sociais ou outros ambientes digitais.
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Objetos do conhecimento

Objetivos de aprendizagem
Conhecer e diferenciar a estrutura e as características dos textos do gênero oral.
Identificar a intenção (finalidade) dos textos: para quê e para quem.

Textos orais.

Compreender a relação fala/escrita adequando-as às intenções e contextos de uso.

Possibilidades de conteúdo
Entrevista, relatos de experiências e
histórico, seminário, conferências,
exposição de fatos, música, teatro,
apresentação oral, debate regrado.

Participar de conversas reflexivas sobre temas de interesse para as comunidades
indígenas.

Contexto de produção e estrutura
composicional de gêneros jornalísticos
orais.

Desenvolver a oralidade, em contextos de uso do gênero oral (podcast, alto falante,
entre outros).

Estrutura composicional do gênero
entrevista oral.
Contexto de produção e estrutura
composicional de gêneros jornalísticos
orais.
Debates sobre temas controversos.

Repertórios de textos orais.

Identificar os textos orais que compõem o repertório textual dos estudantes e os meios
de veiculação.
Ampliar o repertório textual, dos estudantes indígenas, no gênero digital escrito.

Diversidade de textos orais.
Repertório textual nos gêneros orais (de
autoria indígena), digitais, via rádio, altofalante, entre outros.
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Objetos do conhecimento

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de conteúdo

Produzir textos orais para programas de celular e computador usando a língua
indígena ou a língua Portuguesa.

Posicionamentos defendidos e refutados
em rodas de conversa e debates regrados.

Explorar, experimentar os processos e formas de produção de textos orais.
Estruturar projeto e roteiro (o quê, para quê, para quem e onde publicar).
Processos de produção de
texto oral.

Pesquisar e aprofundar os assuntos/temas de interesse das comunidades e povos
indígenas e adequá-los aos textos orais.
Executar (primeira versão do texto).
Compartilhar, retomar e ampliar/expandir os conhecimentos, das normas da língua
usada, expressões, vocabulário e classes gramaticais utilizadas.
Submeter o texto à crítica e sugestões dos demais estudantes e professores.
Avaliar (versão final do texto).

Elementos da argumentação oral: pausa,
entonação, ritmo, gestualidade.
Produção (gravação) de podcast, vídeo
para vlog, telejornal e notícias radiofônicas.
Interlocutores e intencionalidade.
Vozes sociais representadas. Ideologia
(explícita ou subjacente).
Elementos da linguagem mobilizados pelo
autor: adequação da linguagem ao público,
variação linguística (gírias, jargões
profissionais, clichês, citações etc.),
estratégias discursivas de persuasão (uso
de linguagem figurada, argumentação etc.).
Efeitos de sentido, promovidos pelos
elementos da linguagem oral: entonação;
respeito aos turnos de fala; expressões
corporais, faciais, gestuais, pausas etc.
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Objetos do conhecimento

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de conteúdo

Utilizar-se dos recursos disponíveis na comunidade para fortalecer os momentos de
discussão, escuta/fala, reivindicações, coletivas.

Contexto de produção dos textos orais da
(situação formal/informal, planejada ou
improvisada).

Elaborar textos orais que contribuam para o fortalecimento das lutas dos povos
indígenas.
Meios de veiculação/
produção.

Qualificar a autoexpressão do estudante e a habilidade de manifestação e
argumentação através da oralidade.

Bastidores, instruções, passo a passo,
relatos de produções de textos no gênero
oral.

Direcionar o uso das multimídias para fortalecimento da língua e tradições indígenas.
Expressar-se criticamente acerca dos assuntos de interesse das comunidades
indígenas.
Dramatizar e divulgar as narrativas da cultura indígena.
Resgatar e divulgar canções indígenas.
Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas
digitais para expandir as formas de produzir sentidos, aprender e refletir sobre o
mundo.
Pesquisar os meios de veiculação dos textos digitais.
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5ª UNIDADE TEMÁTICA
OFICINA DE PRODUÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL
(celular, computador, câmera fotográfica)
HABILIDADES RELACIONADAS:
(EM13LGG302) Posicionar-se criticamente diante de diversas visões de mundo presentes nos discursos em diferentes linguagens, levando em conta seus contextos
de produção e de circulação.
(EM13LGG603) Expressar-se e atuar em processos de criação autorais individuais e coletivos nas diferentes linguagens artísticas (artes visuais, audiovisual, dança,
música e teatro) e nas intersecções entre elas, recorrendo a referências estéticas e culturais, conhecimentos de naturezas diversas (artísticos, históricos, sociais e
políticos) e experiências individuais e coletivas
(EM13LGG402) Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de língua adequados à situação comunicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do discurso,
respeitando os usos das línguas por esse(s) interlocutor(es) e sem preconceito linguístico.
(EM13LGG603) Expressar-se e atuar em processos criativos que integrem diferentes linguagens artísticas e referências estéticas e culturais, recorrendo a
conhecimentos de naturezas diversas (artísticos, históricos, sociais e políticos) e experiências individuais e coletivas.
(EM13LGG703) Utilizar diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais em processos de produção coletiva, colaborativa e projetos autorais em ambientes
digitais.
(EM13LP03) Analisar relações de intertextualidade e interdiscursividade que permitam a explicitação de relações dialógicas, a identificação de posicionamentos ou
de perspectivas, a compreensão de paródias e estilizações, entre outras possibilidades.
(EM13LP06) Analisar efeitos de sentido, decorrentes de usos expressivos da linguagem, da escolha de determinadas palavras ou expressões e da ordenação,
combinação e contraposição de palavras, dentre outros, para ampliar as possibilidades de construção de sentidos e de uso crítico da língua.
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Objetos do conhecimento

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de conteúdo

Textos no gênero digital
audiovisual.

Conhecer e diferenciar a estrutura e as características dos textos do gênero digital –
audiovisual.

Imagens em movimento, vídeos, filmes de
ficção, livro digital, documentários,
animações, comerciais, música.

Identificar a intenção (finalidade) dos audiovisuais: para que e para quem escrever.
Reconhecer que há um processo de produção nos audiovisuais que circulam nas
redes sociais.

Características textos no gênero digital.
Meios de veiculação.
Intenção/finalidade.
Estrutura composicional e contexto de
produção audiovisual.

Repertório textual no gênero
digital audiovisual.

Identificar o material audiovisual que compõe o repertório textual dos estudantes) e os
meios veiculam.
Ampliar o repertório audiovisual dos estudantes indígenas.
Explorar as possibilidades de produções de material audiovisual.

Prática de produção textual
no gênero digital audiovisual.

Produzir material, em programas de edição de texto, usando a língua indígena ou a
língua portuguesa.
Conhecer textos e material audiovisual de autoria indígena.
Exercitar, de maneira coletiva, a produção de textos para veiculação em aplicativos
para celulares e computadores (blog literário; vlog literário, podcast literário).
Divulgar os saberes e conhecimentos indígenas utilizando materiais audiovisuais.
Desenvolver a habilidade da produção de vários textos do gênero digital audiovisual.

Repertório textual no gênero audiovisual.
Repertório de materiais audiovisuais
e produções audiovisuais de autoria
indígena.
Vídeos, filmes de autoria indígena e sobre
os povos indígenas.
Critérios para a produção de textos de
comunicação visual.
Identificação de interlocutores.
Instrumentos e equipamentos para
divulgação.
Processo de produção (concepção,
planejamento, experimentação, revisão,
reelaboração).
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Objetos do conhecimento

Prática de produção textual no
gênero digital audiovisual.

Objetivos de aprendizagem

Perceber-se como produtor de vídeos e textos midiáticos.
Exercitar e ampliar a capacidade de compreensão e de interpretação das mensagens
implícitas e explícitas nos textos lidos e produzidos.
Qualificar, através de fontes e pesquisas confiáveis, os textos produzidos
coletivamente.
Exercitar, de maneira coletiva, os processos de produção textual e material
audiovisual.
Incluir, nas produções coletivas, de maneira consensual, os conhecimentos
adquiridos junto à família, líderes espirituais e sábios.
Perceber-se como sujeito de vivência, conhecimentos, organização social, política e
cultural, coletivos.
Valer-se das produções de outros indígenas como inspiração, respeitando os direitos
autorais.

Meios de veiculação/ produção
de texto no gênero digital –
audiovisual.

Identificar os equipamentos e recursos tecnológicos disponíveis na comunidade.
Experimentar o funcionamento do computador (digitar textos, explorar recursos, usar
o word, drive com documentos e fotos, compartilhamento de documentos, fazer
download de documentos, utilizar recursos como o paint.
Conhecer plataformas de compartilhamento de vídeos como o youtube, por
exemplo.).

Possibilidades de conteúdo

Projeto (o quê, para quê, para quem e onde
publicar).
Mensagens implícitas e explícitas.
Elaboração de roteiro textual.
Etapas de elaboração de textos.
Etapas de elaboração de vídeo.
Planejamento textual.
Revisão.
Reescrita.
Avaliação das produções
Bastidores de produções audiovisuais.
Processos e formas de produções
audiovisuais (making off, instruções,
relatos, passo a passo, filmagem, edição,
cenário, som, acústica, melodia).
Equipamentos.

Explorar as possibilidades de uso do celular (câmera fotográfica).
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Objetos do conhecimento

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de conteúdo

Meios de veiculação/
produção de texto no gênero
digital – audiovisual.

Aprofundar o conhecimento dos aplicativos (usos e possibilidades, APP conhecidos,
textos compartilhados e linguagem utilizada.

Instruções e relatos de produções
audiovisuais.

Verificar as possibilidades de utilização dos APP disponíveis, como meio de veiculação
da cultura e tradições indígenas e das produções do laboratório.

A execução das oficinas pressupõe a apresentação de, pelo menos, um produto, que estará organizado de acordo com o projeto
textual e inclui: o quê, para quê, para quem e onde publicar. Este, deve estar articulado às ações de interesse comunitário, o que exige
definições a serem tomadas coletivamente, no sentido de analisar o que é de interesse que seja desenvolvido e/ou divulgado na comunidade
indígena e/ou na não indígena. Daí a necessidade de constantes diálogos com lideranças políticas, religiosas e famílias das comunidades,
sobre a definição dos conteúdos a serem abordados e produzidos nas oficinas do laboratório.
Assim, a proposta do laboratório não é induzir que os produtos dos estudantes sejam apresentados para as comunidades não
indígenas, mas apontá-la como uma possibilidade de dar-lhes a conhecer suas culturas, a depender do interesse dos indígenas.
A intenção é fazer com que os estudantes indígenas se percebam como produtores, investigadores e agentes de transformação da
realidade interna ou externa à comunidade, no que diz respeito à forma como esta última vê os indígenas.

473

Possibilidades:
- Adequação do material produzido no Laboratório em para material didático (criação de acervo de textos, vídeos, banner, faixas,
cartazes) para uso tanto da escola, quanto da comunidade;
- Organização de sessões de apresentação do que foi produzido no laboratório;
- Realização de mostras de filmes de interesse para as comunidades, a fim de conhecerem outras realidades;
- Proporcionar encontros entre os jovens e os não indígenas para debaterem interesses comuns.

O laboratório de escrita traz a ideia de ação e de experimentação, por isso a metodologia de ensino buscará propiciar a prática da
escrita, da produção oral e audiovisual por meio da proposição de atividades criativas e colaborativas.
É preciso partir dos repertórios e das experiências já desenvolvidas pelos estudantes e provocá-los a refletir sobre elas, experimentar
e produzir determinados gêneros, ampliar os repertórios de produtos culturais conhecidos (livros, textos, material audiovisual, músicas,
entre outros) e o repertório de recursos utilizados como portadores desses produtos (programas, meios de veiculação).
Para propiciar e estimular as conversas, o professor pode se valer de uma produção. Conduzir a leitura, a escuta, o diálogo, a
reflexão de produções culturais e a visualização de imagens ou vídeos, fazendo uso de metodologias ativas que se adequem à
intencionalidade do trabalho. É importante proporcionar um ambiente de cooperação, de construção mútua onde os estudantes sejam
encorajados a expor seus pontos de vista, sua opinião sobre as produções, possam sugerir abordagens, fazer e receber críticas, e tanto a
produção, quanto a opinião sejam respeitadas e como consequência, todos sejam beneficiados.
Para escrever e expressar-se bem é preciso querer comunicar, desejar expor seu ponto de vista, de uma ou outra maneira. Por isso
todo o processo percorrido no laboratório precisa ser mediado por textos e contextos de interesse do estudante, que os motivem e
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despertem-lhes o desejo de se expressarem, de estabelecer interlocução com outros jovens, outros assuntos e com a sociedade não
indígena.
Os momentos de conversa são muito importantes para que o professor colete informações a respeito dos repertórios e práticas dos
estudantes, diagnosticando e elencando temas possíveis de serem trabalhados.
Considerando que as escolas indígenas possuem realidades e projetos linguísticos diferentes, a língua em que as interações
acontecem deve propiciar, para os estudantes, uma forma a mais de expressão, e não uma barreira.
Para que estes se sintam seguros para escrever, falar e usar o vocabulário que dominam e adquiram confiança, devem ser
estimulados pelo professor a ampliar suas formas de expressão e utilização, caso deseje, de mais de uma língua.
Entende-se que ao ser estimulado a se expressar livremente, o estudante sente-se motivado a comunicar-se em diferentes meios e
textos, sendo progressivamente provocado a revisar, qualificar sua produção à medida que se sente acolhido pelo grupo, na maneira como
se expressa e apresenta sugestões para melhoria não só do seu texto/produção, mas também nas dos demais.
Dessa forma o professor deve construir um ambiente na perspectiva de romper a tradição “corretiva” dos profissionais de língua, que
atuam numa perspectiva tradicional.
Letícia Fraga (2021) apresenta, como metodologia para qualificar a produção dos estudantes, a proposta dos acadêmicos indígenas
da Universidade Estadual de Ponta Grossa que sugerem que os momentos de expressão oral espontânea, sejam registrados pelo professor
e/ou pelos estudantes e que as falas, os pontos de destaque e de interesse, os argumentos e apontamentos, sejam utilizados como subsídio
nos momentos de escrita, assim:
1º) gravar, com uso dos celulares, as rodas de conversa e momentos de diálogos e debates
2º) transcrever as falas
3º) fazer cópias e
4º) distribuir para que sejam retomadas e usadas durante a escrita.
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O objeto do laboratório é a produção, seja ele um texto escrito em meio digital, manuscrito, audiovisual, filme, vídeo de circulação
em WhatsApp, podcast ou transmissões no alto-falante da comunidade indígena. Esses produtos são o ponto de partida e de chegada do
professor e dos estudantes:
Tal proposta assume a centralidade do texto como unidade de trabalho e as perspectivas enunciativo-discursivas na abordagem, de forma a
sempre relacionar os textos a seus contextos de produção e o desenvolvimento de habilidades ao uso significativo da linguagem em atividades
de leitura, escuta e produção de textos em várias mídias e semioses. (BNCC p. 47)

Por isso, o material escolhido pelo professor deve representar a identidade, os interesses e a linguagem conhecida pelos estudantes,
utilizando principalmente autores indígenas que estimulem os estudantes a também se tornarem autores. As atividades visam motivar o
jovem a produzir com sentido, num ambiente que prima pelo acolhimento da expressão dos estudantes desde o planejamento, passando
pela experimentação e compartilhamento até na revisão dos textos e audiovisuais.
É importante que o professor defina momentos para reconhecer o repertório textual dos estudantes, identificar a habilidade dos
estudantes de nomear ou caracterizar os textos já conhecidos, perceber a intencionalidade, meios de veiculação e os processos de
produção, selecionando para aprofundamento, os gêneros já conhecidos e analisando junto com eles as possibilidades de extrapolação
dos conhecimentos consolidados.
Para propiciar o ambiente de prática e experimentação, sugere-se que sejam consideradas as diferentes etapas de uma produção
cultural, passando por elas de forma individual e/ou coletiva com a mediação dialógica entre professor e estudantes.
As etapas de um projeto são definidas de formas diferentes, por isso sugerimos aqui um percurso didático com a finalidade de
desenvolver produtos audiovisuais e textuais.
Entendendo que um projeto implica num processo que antecede e ultrapassa a produção em si (pré-produção, produção, pósprodução), onde as variáveis de cada etapa diferem de acordo com o objetivo de desenvolver o processo criativo e comunicativo, sugeremse que sejam considerados os seguintes momentos:
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- Diálogo sobre o tema (definição coletiva ou predeterminada);
- Elaboração de um projeto de produção/escrita (o que, para quê, para quem e onde publicar);
- Elaboração de roteiro (de acordo com o gênero a ser produzido);
- Pesquisa e aprofundamento do assunto/tema (qualificar a produção);
- Execução - experimentação (primeira versão do texto);
- Revisão - avaliação de resultado (submissão a crítica e sugestões dos demais estudantes e professores, reescrita, se necessário);
- Apresentação final do produto;
- Definição de estratégias e meios de divulgação (exposição, mostra, feira, roda de conversa, leitura compartilhada, sessão de vídeo).
Letícia Fraga professora da Universidade Estadual de Ponta Grossa -UEPG apresenta como metodologia para qualificar a produção
dos estudantes, a proposta dos acadêmicos indígenas da UEPG que sugerem que “os momentos de expressão oral espontânea, sejam
registrados pelo professor e/ou pelos estudantes e que as falas, os pontos de destaque e de interesse, os argumentos e apontamentos,
sejam utilizados como subsídio nos momentos de escrita”.
Sendo assim apontam formas de registros em primeiro lugar “gravar, com uso dos celulares, as rodas de conversa e momentos de
diálogos e debates, depois “transcrever as falas, fazer cópias e finalizar distribuindo “para que sejam retomadas e usadas durante a escrita”.
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Na escola indígena a avaliação deixa de ser um instrumento de negação e exclusão para ser um instrumento positivo de apoio,
incentivo e afirmação dos novos projetos educativos das diversas sociedades, com caráter formativo e não eliminatório (BRASIL, 1988,
p.70).
Assim, deve ser construída, como em toda escola, com base no diálogo e na busca de soluções. Dessa perspectiva, ela nada mais
é do que outra estratégia didática, criada e utilizada sempre de acordo com o projeto pedagógico que se tem. Da mesma forma, a postura
avaliativa e planejamento didático do professor deve ser constante: ele deve poder analisar não só a dinâmica do desenvolvimento do
próprio grupo de alunos, como o desempenho de cada aluno em particular, com vista a subsidiar o planejamento de suas intervenções.
É possível, então, reformular um planejamento e criar estratégias pontuais de trabalho, dirigidas a alunos específicos. Sejam quais
forem essas estratégias pontuais, alguns instrumentos de avaliação são de grande ajuda nesse processo. Nesse sentido, a avaliação das
atividades realizadas no laboratório deve ter como premissa apoiar, incentivar e desenvolver a autoexpressão dos estudantes. (BRASIL,
1998).
A avaliação, pensada como uma estratégia de ensino, deve estar em consonância com a metodologia do laboratório que visa a
experimentação da produção, a atividade criativa, seu aprimoramento e a ampliação dos meios de expressão dos estudantes a partir do
reconhecimento de diferentes gêneros escritos e audiovisuais, seus processos de produção e autores de referência indígenas que atuam
nas áreas da produção cultural.
Portanto sugeriu-se o caderno de registro de aulas do professor como um dos meios de registro do processo dialógico dos estudantes
em suas atividades do laboratório. Por meio dele, o professor e o estudante podem acompanhar seus processos, realizando a autoavaliação
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(no caso do aluno) e a avaliação pelo professor, que analisa e registra cotidianamente a dinâmica do desenvolvimento dos estudantes, com
vistas a subsidiar suas intervenções.
Observando os/as estudantes durante a realização e apresentação das atividades o/a professor/a pode perceber suas limitações e
extrapolações em cada etapa dos processos propostos, compreendendo seus avanços e dificuldades.
Como o objeto trata do processo criativo, a avaliação deve considerar o percurso próprio de cada estudante, e visar o aspecto
formativo. Sabemos que o ensino de língua tem como tradição “o olhar corretivo” onde muitos dos professores que hoje atuam em sala de
aula viveram nos seus tempos de escolares a correção da ortografia como aspecto principal a ser observado nos textos.
No laboratório pretende-se superar esse “olhar corretivo” pois entende-se que a escrita correta, a ortografia está a serviço do
processo criativo, da comunicação, da expressão pelo meio escrito, oral ou audiovisual.
Deve-se definir, em primeiro lugar, como critério a valorização do processo criativo do estudante, observar e destacar em conjunto
com os estudantes, seja em momentos individuais como coletivamente a potência comunicativa e criativa do texto do/a aluno/a. Isso não
significa negligenciar os aspectos formais ou normativos da língua, esses devem ser objeto do ensino e da avaliação na medida que ao
aprimorar tais aspectos melhora-se a efetividade da comunicação.
Portanto, a avaliação do desenvolvimento do estudante e a verificação de seu rendimento escolar dá-se em caráter formativo e deve
considerar o desenvolvimento curricular progressivo, de modo a consolidar a articulação entre as etapas de ensino, desde a Educação
Infantil até o final do Ensino Médio, bem como essa avaliação intenciona a compreensão do saber enquanto valor sócio-histórico,
desenvolvido ao longo do tempo, com conhecimentos e metodologias que propiciem uma postura crítica frente às mudanças desafiadoras
da contemporaneidade, que visa a incentivar o protagonismo e autonomia do estudante.
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EMENTA - ECONOMIA COMUNITÁRIA E SUSTENTABILIDADE
Componente Curricular

Economia Comunitária
e Sustentabilidade

Etapa de ensino

Ensino Médio - 1ª, 2ª e 3ª
séries

Carga horária

01 aula semanal

O Plano Nacional de Educação (PNE) prevê, desde 2014, mudanças na oferta do Ensino Médio como forma de superar os
desafios enfrentados pela escola no que diz respeito à qualidade da educação. O Novo Ensino Médio tem como um de seus objetivos
promover um ensino significativo, por meio do qual as juventudes sejam protagonistas da própria aprendizagem, assumindo a escola
como um meio de alcançar seus propósitos.
Conforme a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a educação integral tem como propósito a formação e o desenvolvimento
pleno dos estudantes, compreendendo “[...] a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões
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reducionistas que privilegiam a dimensão intelectual ou a dimensão afetiva” (BRASIL, 2018, p. 14). Esse movimento entende o jovem
como protagonista de sua formação, sendo ele responsável por fazer escolhas e tomar decisões.
A escola, além de oportunizar a aprendizagem dos conhecimentos científicos e culturais historicamente construídos pelas
populações humanas, tem a função de incentivar os estudantes em sua inserção social, na busca de propósitos e, com isso, o
sentimento de pertencimento do jovem ao encontrar/ (re)conhecer seu lugar no mundo.
Há que se considerar que a escola de uma comunidade, em contato permanente com a sociedade dominante, tem por necessidade
preparar o aluno para articular estratégias de sobrevivência em que circunstâncias atuais como discursar, negociar e, em alguns
casos, até competir, estejam sempre presentes no trabalho com a educação. Parecer da professora Sélia Ferreira Juvêncio,
Kaingang, RS. (BRASIL, p. 98, 1998).

A Resolução CNE/CP n.º 2, de 22 de dezembro de 2017, que instituiu a implantação da Base Nacional Comum Curricular no
artigo 8.º, § 1º, orienta que os currículos devem adequar as proposições da BNCC à realidade dos estudantes, considerando que:
§1º Os currículos devem incluir a abordagem, de forma transversal e integradora, de temas exigidos por legislação e normas
específicas, e temas contemporâneos relevantes para o desenvolvimento da cidadania, que afetam a vida humana [...] bem como o
tratamento adequado da temática da diversidade cultural, étnica, linguística e epistêmica, na perspectiva do desenvolvimento de
práticas educativas ancoradas no interculturalismo e no respeito ao caráter pluriétnico e plurilíngue da sociedade brasileira. (BRASIL,
2017, p. 6).

A participação das comunidades indígenas na construção dos Itinerários Formativos do NEM se tornou, então, uma
prerrogativa para que sejam respeitadas as especificidades da modalidade, principalmente em questões relativas à cultura, aos
saberes, à cosmologia e epistemologia próprias de cada povo indígena do território paranaense. Foram criados grupos de trabalho
com representantes das escolas indígenas e lideranças comunitárias e realizadas reuniões on-line, escuta dos profissionais das escolas
durante os dias de Estudo e Planejamento, escuta dos estudantes e anciãos, cujas falas foram aqui transcritas e serviram de subsídio
para a construção desta ementa e de materiais de apoio ao professor.
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A partir deste processo de escuta e construção coletiva, definiu-se que, no Novo Ensino Médio das escolas indígenas, os
Componentes Curriculares Economia Comunitária e Sustentabilidade e Projeto de Vida, devem estar fundamentados nos modos de
vida Kaingang, Guarani e Xetá e nas suas perspectivas de bem viver.
As perspectivas indígenas de bem viver têm sido evidenciadas e valorizadas por diferentes povos, incluindo os não indígenas,
por colocarem a vida, e não a acumulação ou o lucro, no centro do processo econômico e por considerar a importância de todas as
formas de vida, humanas e não humanas. Portanto, viver bem, garantir o sustento, implica no respeito às diversas formas de vida,
fazendo emergir a sustentabilidade inerente ao bem viver.
Quando eu fizer a minha conta, vou descobrir que deixei resíduos, lixo, que produzi coisas que não sou capaz de dar conta da
sua destinação final. Se eu mexi com materiais que foram alterados e não tenho onde destinar ele depois, significa que eu estou
criando resíduos, deixando lixo na terra, e estou desequilibrando minha passagem por aqui. O que contraria muito um princípio do
pensamento indígena da ancestralidade. Eu fico feliz de a juventude indígena estar cada vez mais consciente sobre
isso e entender a ancestralidade. Ser fiel a essa herança, a essa ancestralidade, significa buscar reconciliar modos de vida que
estamos experimentando com a ideia de que a nossa vida deveria imprimir menos marcas por onde passamos. Um voo de um
pássaro no céu, um instante depois que ele passou, não tem rastro nenhum. Nós deixamos rastro demais e toda cultura que deixa
rastros é insustentável.
(KRENAK, 2020).

A reflexão de Ailton Krenak, pensador indígena de grande visibilidade na atualidade, é muito contundente nesse sentido. Ele
também tem chamado a atenção para ações pautadas no bem viver que possam “adiar o fim do mundo”, expressão muito utilizada
por ele.
Falas de professores das escolas estaduais indígenas do Paraná também trazem reflexões sobre o diálogo entre as práticas
econômicas ancestrais e as novas formas de viver e garantir a sobrevivência econômica nas comunidades indígenas hoje:
Atualmente a questão social econômica dentro da comunidade indígena está diversificada, pois residem famílias que trabalham
e mantêm sua família através de um salário como funcionário da escola, funcionário da saúde e uns que são funcionários das
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empresas de fora da comunidade. Antigamente a situação econômica dos povos indígenas era baseada muito na agricultura e na
produção de artesanatos como balaio, peneira, flecha, brincos, colares etc. Hoje esse meio econômico está escasso, pois a
comunidade indígena vem passando por sérias transformações sociais, econômicas e culturais, devido às situações de contato e
interferência permanente com a sociedade não indígena, da diminuição de território e a consequente escassez dos recursos
tradicionais de sobrevivência como a pesca, a caça, a coleta e a falta da matéria prima, que antes era encontrada com abundância
nas matas (Joana Marques, Pedagoga Kaingang. Colégio Estadual Indígena Cacique Koféj. TI São Jerônimo).
A nossa economia tem que ser garantida do nosso modo, nos nossos costumes. Vivemos principalmente da agricultura familiar
e artesanatos que garantem o sustento das famílias. Esse modo de vida deve ser fortalecido em todas as terras indígenas (Danter
Luan Amaral, Professor Kaingang. Colégio Estadual Indígena Cacique Koféj. Terra Indígena São Jerônimo).
Antigamente as lavouras eram coletivas, mas a partir dos anos 90 diminuiu essa tradição e deram início às lavouras por famílias.
Cada família faz o seu plantio para o seu sustento. Mas, ainda assim, as práticas comunitárias permaneceram com o hábito de
trabalhar nas lavouras de forma coletiva. Havia o costume de juntar toda a comunidade no momento de preparar a lavoura do João,
por exemplo. Com um ou dois dias de trabalho o serviço ficava pronto e numa outra oportunidade João podia ajudar no trabalho da
lavoura do Pedro, ou da Joana, por exemplo. Era o chamado puxirão, os puxirões ou mutirões. Somente mais recentemente começou
o pagamento pelos serviços em dinheiro (Joana Marques, Pedagoga Kaingang. Colégio Estadual Indígena Cacique Koféj. Terra
Indígena São Jerônimo).
Diante dos relatos colhidos no processo de escuta à comunidade escolar para a construção dos IFs do NEM das escolas
indígenas, o grupo de trabalho refletiu sobre a necessidade de fortalecer as iniciativas de economia solidária já existentes em muitas
comunidades indígenas do Estado e nos conhecimentos sobre as práticas e saberes econômicos ancestrais. Também estiveram
presentes nos relatos e discussões, a necessidade de os estudantes compreenderem e se posicionarem criticamente diante das
relações de mercado, no contexto do capitalismo e aspectos que se apresentam como inexoráveis em seus cotidianos.
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O Componente Economia Comunitária e Sustentabilidade, foi assim denominado para tentar abarcar os anseios das
comunidades indígenas que entendem a necessidade de os estudantes mobilizarem, durante a etapa do Ensino Médio, conhecimentos
e práticas relacionadas à economia. A necessidade de habilitá-los a compreender as relações econômicas ancestrais, ainda
desenvolvidas nas comunidades, bem como suas relações com a economia de mercado predominante nas sociedades envolventes,
instituídas junto ao processo de colonização.

•

Trabalhar conhecimentos capazes de promover o empoderamento do jovem no sentido de produzir posicionamentos em

relação à diversidade de pensamentos econômicos;
•

Compreender os fundamentos da economia como forma de reconhecer as relações econômicas presentes no cotidiano,

na constituição familiar e comunitária e entender a base dos principais sistemas econômicos;
•

Reconhecer as características da economia comunitária como forma de fomentar o bem viver, a cultura e as estratégias

de economia popular e solidária ligadas à cooperação, autogestão, geração de ocupação e renda;
•

Conhecer formas de organização, produção e relacionamento social, através da constituição de empreendimentos

comunitários e solidários;
•

Reconhecer na tecnologia social o processo que alia saber popular, organização social e conhecimento técnico-científico

ao desenvolvimento de produtos e metodologias reaplicáveis, desenvolvidas em diálogo e interação com os sujeitos coletivos,
as comunidades, visando retomar práticas ancestrais e elaborar propostas inovadoras para a transformação social;
•

Identificar possibilidades de construção de novas práticas de superação das desigualdades de gênero nas ocupações e

nos espaços de trabalho e produção;
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•

Reconhecer a autogestão como uma forma de organização produtiva que dialoga com a economia ancestral das

comunidades indígenas;
•

Refletir sobre a promoção da igualdade entre homens e mulheres nos espaços de decisão da comunidade, sobretudo

na economia e na política;
•

Refletir sobre a base econômica ancestral, e atual, dos povos indígenas, respeitando as relações entre comunidade,

ambiente, território e coletividade. Perceber-se como um sujeito inserido num contexto de relações econômicas e sociais e
posicionar-se criticamente diante daquelas que se contrapõem ao bem viver.

Tendo em vista a importância e a necessidade de elaborar, em conjunto com as comunidades indígenas, reflexões e questões
concernentes a alternativas frente às relações capitalistas que primam pelo lucro como imperativo nas relações sociais, este
Componente Curricular, construído a partir das discussões estabelecidas nas comunidades indígenas, pretende constituir se como
instrumento no trabalho com conhecimentos que fortaleçam o bem viver, eixo central do modo de vida dos povos originários.
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O pensamento e as práticas econômicas ancestrais das comunidades indígenas inerentes aos seus modos de vida, bem como
nas suas relações com o que a tradição não indígena denomina ambiente, demais elementos da natureza, suas interações com outras
nações indígenas e as atividades econômicas estabelecidas no processo histórico de colonização e as possibilidades de geração e
gestão de recursos no contexto da cultura comunitária na atualidade.

O estudo da economia na perspectiva das comunidades tradicionais nas escolas indígenas do Paraná, tem como princípios:
- A coletividade, a solidariedade, a cooperação, o cuidado e respeito com o ambiente;
- A valorização das experiências econômicas ancestrais que reproduzem as formas comunitárias de produzir e viver históricas
pautadas no uso coletivo da terra e do espaço, no trabalho compartilhado, e no desenvolvimento/ fortalecimento de tecnologias
sociais;
- O ensino voltado para a compreensão da realidade vivida pelas pessoas e para a construção dos meios necessários para superação
coletiva das limitações e problemas ligados à imposição econômica historicamente vivenciada;
- O processo educativo partindo das diferentes realidades, numa relação dialógica, buscando relacionar as dimensões locais, regionais
e globais.
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Os conteúdos a serem trabalhados nas três séries do Ensino Médio estão descritos no Quadro Organizador, correspondendo
às possibilidades construídas a partir da escuta aos profissionais das escolas indígenas e de representantes das comunidades. É
fundamental, no entanto, que ao elaborar seu planejamento e definir os conteúdos a serem desenvolvidos, os professores levem em
consideração a realidade étnica e sociocultural da comunidade e as especificidades dos estudantes com os quais vai trabalhar.

Os objetivos de aprendizagem estão organizados em Unidades Temáticas, sendo que cada uma delas apresenta Objetos
de Conhecimento e Possibilidades de Conteúdo relacionados.
A organização curricular apresentada na sequência considera o aprendizado necessário para cada série do Ensino Médio e
tem por intuito contribuir com a elaboração das Propostas Pedagógicas Curriculares do NEM das escolas indígenas do Estado do
Paraná.
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UNIDADE TEMÁTICA I
ECONOMIA ANCESTRAL
HABILIDADES RELACIONADAS À INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMIFCHSA02) Levantar e testar hipóteses sobre temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e/ou cultural, em âmbito local,
regional, nacional e/ou global, contextualizando os conhecimentos em sua realidade local e utilizando procedimentos e linguagens adequados à investigação
científica.
(EMIFCHSA03) Selecionar e sistematizar, com base em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de campo, experimental etc.) em fontes confiáveis,
informações sobre temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e/ou cultural, em âmbito local, regional, nacional e/ou global,
identificando os diversos pontos de vista e posicionando-se mediante argumentação, com o cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa
e buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO
(EMIFCHSA04) Reconhecer produtos e/ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica sobre temas e processos de natureza histórica,
social, econômica, filosófica, política e/ou cultural, em âmbito local, regional, nacional e/ou global.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL (EMIFCHSA07) Identificar e explicar situações em que ocorram conflitos,
desequilíbrios e ameaças a grupos sociais, à diversidade de modos de vida, às diferentes identidades culturais e ao meio ambiente, em âmbito local, regional,
nacional e/ ou global, com base em fenômenos relacionados às Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.
HABILIDADES RELACIONADAS AO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCHSA10) Avaliar como oportunidades, conhecimentos e recursos relacionados às Ciências Humanas e Sociais Aplicadas podem ser utilizadas na
concretização de projetos pessoais ou produtivos, em âmbito local, regional, nacional e/ ou global, considerando as diversas tecnologias disponíveis, os
impactos socioambientais, os direitos humanos e a promoção da cidadania.
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Objetos de
conhecimento
Conceitos básicos sobre
economia, tendo como base os
arranjos econômicos
das comunidades.

Objetivos de aprendizagem

Possibilidade de
conteúdo

Conhecer diferentes configurações econômicas Kaingang,
Guarani e Xetá, antes e depois da colonização.

Noções gerais de economia.

Identificar e refletir sobre aspectos da economia capitalista
que afetam a vida cotidiana dentro e fora da comunidade.

Conceitos e tipos de economia.

Reconhecer a perspectiva econômica da comunidade, suas
práticas, os recursos e possibilidades de retomar, de
reinventar.

Arranjo econômico e modos de vida da
comunidade.

Conhecer diferentes concepções de economia, pautadas
em processos colaborativos.
Economia na perspectiva
dos diferentes povos indígenas.

Conhecer, a partir de diferentes fontes, as estratégias
econômicas do seu grupo étnico, antes do contato com o
colonizador.
Refletir sobre o que permaneceu e o que mudou nas práticas
produtivas e culturais.
Conhecer os fatores envolvidos na autossustentação das
comunidades, tais como: participação na vida política local
e nacional, entrada na economia de mercado, reconhecimento
e respeito.

Bases ancestrais da economia indígena
Kaingang, Guarani, Xetá e de outras economias dos
povos originários e dos não indígenas, em escalas
local, regional, nacional e global.
Formas atuais de autossustento e sobrevivência
das comunidades Kaingang, Guarani, Xetá e de
outras etnias em diversas escalas: local, regional,
nacional e global.

Conhecer outras práticas produtivas para o autossustento de
sociedades
em
condições
ambientais
e
socioculturais similares.

(continua)
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(continução)
Relações de gênero na economia
comunitária.

Leitura da realidade.

Identificar as relações de gênero nas práticas econômicas
ancestrais e atuais.

Reconhecer as relações econômicas da família e da
comunidade: relação com o dinheiro, com trabalho e emprego.

O papel da mulher na geração de renda
comunitária e no bem viver.

Base econômica da comunidade.
Trabalho, dinheiro, trocas, e emprego, na relação
familiar e comunitária.
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UNIDADE TEMÁTICA II
ECONOMIA SOLIDÁRIA E COMUNITÁRIA
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO
(EMIFCHSA05) Selecionar e mobilizar intencionalmente recursos criativos para resolver problemas reais relacionados a temas e processos de natureza histórica,
social, econômica, filosófica, política e/ou cultural, em âmbito local, regional, nacional e/ou global.
(EMIFCHSA06) Propor e testar soluções éticas, estéticas, criativas e inovadoras para problemas reais relacionados a temas e processos de natureza histórica,
social, econômica, filosófica, política e/ou cultural, em âmbito local, regional, nacional e/ ou global.
Objetos de
conhecimento
Conceitos, fundamentos e sujeitos
coletivos da economia solidária.

Objetivos de aprendizagem
Conhecer os fundamentos da economia solidária, os
conceitos envolvidos e seus sujeitos coletivos, com especial
enfoque na sua contribuição para o bem viver comunitário.
Reconhecer
experiências
de
economia
solidária
da
sua comunidade e de demais comunidades indígenas da mesma e
de outras etnias.
Refletir a respeito da economia solidária como uma estratégia
para a inserção social, emancipação e possibilidade de promoção
do bem viver.
Relacionar as práticas cooperativas, colaborativas com o bem
viver.

Possibilidade de
conteúdo
Economia solidária como alternativa à
economia de mercado.
Empresa capitalista e empresa solidária: a
repartição dos ganhos, a organização
coletiva do trabalho.
Autogestão e heterogestão.
Autogestão e ações solidárias.
Formas de organização da economia solidária
comunitária.
A questão da informalidade/formalidade
da economia solidária.
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Objetos de
Conhecimento
Conceitos, fundamentos e sujeitos
coletivos da economia solidária.

Objetivos de aprendizagem
Conhecer os fundamentos da economia solidária, os
conceitos envolvidos e seus sujeitos coletivos, com especial
enfoque na sua contribuição para o bem viver comunitário.
Reconhecer experiências de
economia solidária da
sua comunidade e de demais comunidades indígenas da
mesma e de outras etnias.
Refletir a respeito da economia solidária como uma estratégia
para a inserção social, emancipação e possibilidade de
promoção do bem viver.
Relacionar as práticas cooperativas, colaborativas com o bem
viver.

Leitura da realidade.

Reconhecer como esses elementos se expressam no cotidiano
da comunidade: identificar iniciativas/projetos na comunidade ou
na região.

Possibilidade de
conteúdo
Economia solidária como alternativa à
economia de mercado.
Empresa capitalista e empresa solidária: a
repartição dos ganhos, a organização
coletiva do trabalho.
Autogestão e heterogestão.
Autogestão e ações solidárias.
Formas de organização da economia solidária
comunitária.
A questão da informalidade/formalidade
da economia solidária.

Iniciativas e projetos na comunidade ou região.
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UNIDADE TEMÁTICA III
SUSTENTABILIDADE
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo
que assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local,
regional, nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO
(EMIFCHSA05) Selecionar e mobilizar intencionalmente recursos criativos para resolver problemas reais relacionados a temas e processos de natureza
histórica, social, econômica, filosófica, política e/ou cultural, em âmbito local, regional, nacional e/ou global.
(EMIFCHSA06) Propor e testar soluções éticas, estéticas, criativas e inovadoras para problemas reais relacionados a temas e processos de natureza histórica,
social, econômica, filosófica, política e/ou cultural, em âmbito local, regional, nacional e/ ou global.
HABILIDADES RELACIONADAS À INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(EMIFCHSA03) Selecionar e sistematizar, com base em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de campo, experimental etc.) em fontes confiáveis,
informações sobre temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e/ou cultural, em âmbito local, regional, nacional e/ou global,
identificando os diversos pontos de vista e posicionando se mediante argumentação, com o cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e
buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias.
HABILIDADES RELACIONADAS AO EMPREENDEDORISMO
(EMIFCHSA10) Avaliar como oportunidades, conhecimentos e recursos relacionados às Ciências Humanas e Sociais Aplicadas podem ser utilizadas na
concretização de projetos pessoais ou produtivos, em âmbito local, regional, nacional e/ ou global, considerando as diversas tecnologias disponíveis, os impactos
socioambientais, os direitos humanos e a promoção da cidadania.
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Objetos de
conhecimento
Aspectos do bem viver na
sociedade indígena
contemporânea.

Objetos de

Objetivos de aprendizagem
Identificar aspectos do bem viver nas
indígenas contemporâneas.

Possibilidade de
conteúdo
comunidades

Objetivos de aprendizagem

conhecimento
O uso da terra.

Relação entre natureza, sociedades,
trabalho, subsistência, trocas recíprocas e geração
do bem viver.

Possibilidade de
conteúdo

Analisar e avaliar os impactos socioambientais de cadeias
produtivas ligadas à exploração da natureza e às atividades
ligadas ao agro, hidro, minero e econegócio sobre a comunidade
e o entorno, relacionando as práticas econômicas com os
impactos ambientais e sociais por elas gerados.
Comparar, através de pesquisas diversas, entrevistas, análise de
mapas, a área da
aldeia em termos de cobertura
vegetal, hidrografia, biodiversidade no passado e no presente,
estabelecendo perspectivas de futuro.
Identificar a ocorrência de áreas impactadas pelos diferentes
processos de uso da terra, agricultura, extrativismo, relacionando
com os efeitos que as áreas degradadas têm sobre a vida
da comunidade.

Agricultura ao longo do tempo: mudanças
nas formas de produzir alimento.
A economia de mercado capitalista e os
seus impactos na forma de produzir alimentos,
na sociedade e no meio ambiente.
Agricultura e transformação da paisagem:
impactos socioambientais
Diferenças entre práticas agrícolas e
agroflorestais ancestrais.
Extrativismo vegetal, agro, hidro, minero
e econegócio em terras indígenas e entorno:
os impactos socioambientais

Reconhecer as formas de uso da terra nas tradições indígenas
ancestrais que não se restringiam ao espaço das aldeias. Considerar os impactos da economia e modos de vida ancestrais
e atuais sobre o meio ambiente.

(continua)
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(continuação)
Manejo agroflorestal da terra e
da biodiversidade.

Reconhecer a diversidade de formas ancestrais de obtenção de
alimentos e de manejo ambiental realizados pelo seu grupo étnico
(Kaingang Guarani ou Xetá) e de diferentes povos indígenas e
não indígenas.
Experimentar atividades de manejo desenvolvidas em sua
comunidade ontem e hoje.

Manejo da biodiversidade: pesca, caça,
agricultura, pecuária, artesanato entre outras
atividades.
Agroecologia: princípios básicos, possibilidades
e desafios para as comunidades indígenas
no contexto paranaense.
Experiências indígenas de recuperação de
áreas degradadas. Cultivo de
alimentos orgânicos – princípios.
Técnicas de plantio e colheitas da
agricultura local.
Reaproveitamento de dejetos (gás, adubos, coleta
seletiva).

Objetos de

Objetivos de aprendizagem

conhecimento
Tecnologia social.

Leitura da realidade.

Possibilidade de
conteúdo

Reconhecer na tecnologia social, o processo que alia saber
popular, organização social e conhecimento técnico científico no
desenvolvimento de produtos e metodologias desenvolvidas em
diálogo e interação com os sujeitos coletivos, visando propostas
inovadoras para a transformação social.
Identificar riscos socioambientais locais - Discutir e propor
alternativas.

Conceito e fundamentos.
Experiências de desenvolvimento
de tecnologias sociais em comunidades
tradicionais.
Riscos socioambientais.
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UNIDADE TEMÁTICA IV
COOPERATIVISMO E SUSTENTABILIDADE

HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL: (EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e
ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes,
colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo,
a colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO
(EMIFCHSA05) Selecionar e mobilizar intencionalmente recursos criativos para resolver problemas reais relacionados a temas e processos de natureza histórica,
social, econômica, filosófica, política e/ou cultural, em âmbito local, regional, nacional e/ou global.
(EMIFCHSA06) Propor e testar soluções éticas, estéticas, criativas e inovadoras para problemas reais relacionados a temas e processos de natureza histórica,
social, econômica, filosófica, política e/ou cultural, em âmbito local, regional, nacional e/ ou global.

Objetos de

Objetivos de aprendizagem

conhecimento
História, conceito e princípios
do cooperativismo.

Possibilidade de
conteúdo

Compreender a lógica inerente ao cooperativismo, sua história,
princípios e práticas.
Conhecer experiências ligadas ao cooperativismo e à
sustentabilidade.

História e conceito de cooperativismo.
Princípios do cooperativismo e das cooperativas.
Práticas cooperativas: Partilha, a troca,
puxirão (mutirão).
Tipos de cooperativas.

(continua)
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(continuação)
Experiências econômicas solidárias
recentes/ empreendimentos populares
e solidários.

Investigar práticas econômicas
comunidade.

ancestrais presentes na

Participar de pesquisa e sistematizar apresentação de resultado
em meio escrito, oral ou audiovisual.
Conhecer iniciativas de
empreendimentos econômicos
solidários de artesanato e outras atividades.
Conhecer iniciativas de empreendimentos econômicos
solidários pautados em produtos de subsistência e agricultura
familiar.

Leitura da realidade.

Identificar iniciativas já realizadas pela comunidade local e/ou
regional, analisando o processo de desenvolvimento, desafios
enfrentados e contribuições para a comunidade.

Hortas comunitárias.
Cultivo de alimentos orgânicos.
Etnoturismo e troca de saberes.
Reaproveitamento de dejetos (gás, adubos,
coleta seletiva).
Manejo sustentável da biodiversidade.
Experiências de cooperativas em comunidades
tradicionais e de povos originários.
Projetos desenvolvidos local e regionalmente.

UNIDADE TEMÁTICA V
ECONOMIA DE MERCADO E COMUNIDADE INDÍGENA
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL: (EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e
ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes,
colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
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Objetos de

Objetivos de aprendizagem

conhecimento
Economia de
mercado.

Possibilidade de
conteúdo

Identificar as principais características de uma economia de
mercado capitalista, e seus impactos sócio territoriais.

Conceitos e características do sistema
capitalista.
Estado Liberal, economia e os direitos civis.
Estado Social, economia e os direitos sociais.
Neoliberalismo. Capitalismo e consumismo.
Principais críticas ao
sistema capitalista
Capitalismo e a relação com natureza – a
concepção da natureza na sociedade capitalista
e seus impactos socioambientais.
Relações entre trabalho, produção e uso da
Natureza.

Objetos de
conhecimento
As comunidades indígenas e suas relações com
a economia de mercado.

Objetivos de aprendizagem

Conhecer experiências de comunidades indígenas
envolvendo diferentes tipos de economia.
Conhecer as reflexões dos diferentes pensadores
indígenas em relação aos tipos de economia.

Leitura da realidade.

Identificar práticas da sua família e comunidade que
se relacionam com a economia de mercado.

Possibilidade de
conteúdo
Práticas econômicas de povos indígenas e
não indígenas na perspectiva dos pensadores
indígenas.
Leitura de autoria indígena.
Relação com a comunidade – como essas
características são observadas no cotidiano da
comunidade. Qual o olhar de diferentes sujeitos
da comunidade (familiares, lideranças, anciões,
entre outros) sobre essas práticas.
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1ª SÉRIE

2ª SÉRIE

3ª SÉRIE

UNIDADES TEMÁTICAS

UNIDADES TEMÁTICAS

UNIDADES TEMÁTICAS

I - ECONOMIA ANCESTRAL

III- SUSTENTABILIDADE

V- ECONOMIA DE MERCADO E
COMUNIDADES INDÍGENAS

II - ECONOMIA SOLIDÁRIA E COMUNITÁRIA

-

IV- COOPERATIVISMO E SUSTENTABILIDADE

PROJETO DE INTERESSE COMUNITÁRIO

PROJETOS DE INTERESSE COMUNITÁRIO

-
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Tem como objetivo o desenvolvimento de projetos de interesse comunitário e estímulo no qual os estudantes indígenas se
vejam como investigadores e agentes de transformação da realidade. Pode ser desenvolvido por grupos de estudantes ou projeto
único por turma, de acordo com a realidade de cada escola e critérios estabelecidos pelo professor.

Possibilidades:
- Investigações coletivas de práticas econômicas ancestrais, realizadas anteriormente e que desapareceram e outras ainda realizadas
na comunidade;
- Projetos de pesquisa participante com apresentação de resultado por meio oral, escrito ou audiovisual;
- Atividades econômicas solidárias de produção e confecção de artesanato;
- Atividades econômicas solidárias pautadas em produtos de subsistência e na agricultura familiar;
- Atividades econômicas solidárias pautadas no desenvolvimento de propostas para a diminuição dos resíduos sólidos existentes nas
comunidades indígenas.
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O processo de ensino e aprendizagem numa escola indígena tem como elementos constitutivos a especificidade dos modos
de aprender e ensinar, a coerência entre ação e reflexão entre a própria vida na aldeia e os saberes e conhecimentos trabalhados na
escola.
Nesse sentido, a metodologia de trabalho para o componente de Economia Comunitária e Sustentabilidade deve considerar a
necessidade de olhar para o seu objeto de estudo: as relações econômicas pensadas como fruto de um processo histórico e, portanto,
passíveis e sujeitas a ação e transformação, entendendo os estudantes como sujeitos dessas relações estabelecidas nas mais
variadas realidades socioespaciais do território paranaense e do Brasil.
A leitura da realidade é central nessa metodologia que tem professor e estudantes como investigadores das práticas
econômicas presentes no seu meio mais próximo como: a família, a comunidade, os parentes de outras comunidades e a sociedade
envolvente. A partir da investigação e pesquisa dos modelos econômicos existentes, reconhecer diferenças e similitudes
com outras comunidades e povos, bem como posicionar-se diante das práticas reconhecidas e dos conhecimentos consolidados.
É com este olhar para a realidade próxima que se pretende conduzir o estudante a conhecer outras realidades e compreender
as bases que organizaram a economia de sua comunidade no passado e organizam no presente.
Considerando a dinâmica das relações econômicas, entende-se que as práticas educativas cooperativas no processo escolar
possibilitam a vivência a partir do olhar investigativo e experimental sobre a realidade. As metodologias de participação estudantil,
aliadas ao processo investigativo e dialógico sobre a realidade, permitem um ambiente de cooperação escolar que ensina, por meio da
prática, estes e outros conteúdos, caros às comunidades indígenas.
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Entretanto, o trabalho investigativo e de intervenção prática promovido no ambiente escolar, requer dos professores o
despojamento do autoritarismo e da verborragia, presentes nas posturas pedagógicas da escola tradicional.
Aproximando-se das formas ancestrais de educação indígena, os

professores poderão se valer das práticas do

cooperativismo, que tem no fazer, na experiência, na experimentação e na ação sobre o mundo, a principal forma de ensino e
aprendizagem. Assim, ao organizar a gestão das aulas e das pesquisas desenvolvidas nos estudos deste componente, com práticas
de decisão e diálogo, a participação dos estudantes, em conjunto com anciãos, comunidades, professores e pedagogos da turma, as
escolas e os professores experimentarão a cooperação como um conteúdo/metodologia de trabalho disciplinar.
Trazer para a sala de aula a experimentação vivencial e a investigação participativa sobre as práticas econômicas identificadas
significa que os conceitos, antes de serem apresentados e expostos, podem ser vividos e experimentados no cotidiano do trabalho
escolar.
Celestin Freinet (2020), discorrendo sobre sua perspectiva de cooperativa escolar, pontua que os educadores não deveriam
contentar-se em observar de fora a atividade investigativa e colaborativa de seus estudantes para daí observar suas demandas de
aprendizagem, mas sim integrar-se com a intenção de ser um dos melhores participantes do processo.
Desta forma, estratégias como a vivência de jogos cooperativos e sua comparação com os jogos competitivos, observação das
diferenças entre as experiências e reflexão sobre as relações sociais cooperativas e competitivas, realização de visitas a arranjos
produtivos locais e de outras comunidades, troca de experiências, diálogos com os mais velhos, processos guiados de investigação
em meio bibliográfico, audiovisual, entrevistas, entre outras, são estratégias possíveis para responder às exigências educativas do
momento histórico atual. Não basta o(a) professor(a) ser o detentor do conhecimento, deve auxiliar os estudantes na construção de
seus conhecimentos, seja para o seu desenvolvimento enquanto sujeitos das comunidades em que estão inseridos, seja para a
construção dos conhecimentos científicos, por parte dos estudantes.

508

O Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas-RCNEI, sugere que a avaliação nas escolas indígenas deve ser
construída, como em toda escola, com base no diálogo e na busca de soluções (BRASIL, 1998, p. 71).
Os componentes curriculares dos Itinerários Formativos das escolas indígenas foram pensados e construídos na perspectiva
dialógica e problematizadora. Nesse sentido, a avaliação passa a constituir o próprio processo de aprendizagem e não exclusivamente
a aferição de aprendizagens. Ou seja, ela é processual e constante. Estrutura-se a partir de critérios descritivos de análise, que
precisam levar em conta, principalmente, a capacidade analítica e reflexiva dos estudantes.

Da mesma forma, a postura avaliativa e planejamento didático do professor (também) deve ser constante: ele deve poder analisar não
só a dinâmica do desenvolvimento do próprio grupo de alunos, como o desempenho de cada aluno em particular, com vista a subsidiar
o planejamento de suas intervenções. É possível, então, reformular um planejamento e criar estratégias pontuais de trabalho, dirigidas
a alunos específicos (BRASIL, 1998, p. 71).

Planejar a avaliação requer revisitar os objetivos de aprendizagem e ponderar sobre os critérios e instrumentos que servirão
ao processo de forma mais coerente e assertiva. Os objetivos de aprendizagem são, nesse sentido, o horizonte a ser perseguido pelo
professor e de onde partem todas as etapas de desenvolvimento do plano de trabalho docente, incluindo a avaliação.
Para dar consistência ao processo e subsidiar a elaboração do parecer descritivo dos estudantes, é importante que o professor
considere:
Avaliação diagnóstica: uma avaliação inicial de um processo, ou quando se inicia um determinado momento das relações de
ensino aprendizagem. Faz-se uma primeira reflexão sobre os conhecimentos prévios do estudante, ajudando o professor a conhecer
o que ele já sabe, que valores traz, que atitudes tem, para planejar seu trabalho de intervenção. Para o estudante, será um momento
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de tomada de consciência do caminho de aprendizagem e desenvolvimento, no qual deverá se empenhar e assim também poder
planejar seu percurso.
Avaliação contínua: a avaliação inicial desencadeará novos e permanentes processos que são comumente chamados de
'avaliação contínua', pois permitem um olhar reflexivo de ambos, estudante e professor, sobre o ensino e a aprendizagem, auxiliandoos, dia a dia, no planejamento mútuo dos próximos passos a serem dados, indicando, muitas vezes, a necessidade de mudanças ou
aprofundamentos.
Avaliação final: momento importante que ocorre ao final de cada uma das etapas de ensino-aprendizagem, identificando os
avanços alcançados pelo estudante, as dificuldades e o que ficou para ser trabalhado posteriormente (BRASIL, 1998, p. 71).
A atuação do professor, ao proceder à avaliação do componente curricular Economia Comunitária e Sustentabilidade, deve se
dar de forma diagnóstica, contínua, processual e sistemática. Tanto os registros dos docentes quanto as produções dos
estudantes servem, se compreendidas como instrumento de aprendizagem, como subsídios para analisar as práticas pedagógicas
que permitem a retomada e reorganização do processo de ensino.
Cabe aos professores e professoras efetuarem o registro de todas as atividades executadas pelos estudantes, para que,
posteriormente, possam organizar momentos de devolutiva e retomada. A avaliação não deve se configurar como uma prática
estanque e isolada do processo de ensino aprendizagem, já que no Novo Ensino Médio é apresentada a partir de uma concepção
eminentemente formativa.
Os instrumentos avaliativos devem ser diversificados e incluir as diferentes formas de aprender. São possibilidades de
instrumentos avaliativos:
∙ Projetos;
∙ Estudo de casos;
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∙ Apresentação de pesquisas;
∙ Debates;
∙ Simulações;
∙ Portfólios;
∙ Autoavaliação.
Além disso, é preciso adotar critérios e instrumentos avaliativos evidentes, específicos e que permitam acompanhar o
desenvolvimento dos estudantes em um movimento de observação e devolutiva, sendo o envolvimento dos estudantes de suma
importância, pois assim podem perceber os pontos em que podem melhorar, em quais já avançaram e realizar a autoavaliação dos
processos formativos que cumpriram/desenvolveram.
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EMENTA – INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA

Título da Unidade Curricular Introdução à Informática
Etapa de ensino

Ensino Médio

Carga horária

1ª série: 02 aulas semanais

O Plano Nacional de Educação (PNE) prevê, desde 2014, mudanças na oferta do Ensino Médio como forma de superar os desafios
enfrentados pela escola no que diz respeito à qualidade da educação. De modo a atender a demanda de melhoria do processo formativo
dos jovens estudantes brasileiros, o Novo Ensino Médio pauta-se na promoção de um ensino significativo, onde as juventudes sejam
protagonistas da própria aprendizagem, assumindo a escola como um meio de alcançar os seus objetivos.
Conforme a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), tais aspectos envolvem uma formação integral dos sujeitos. O propósito da
educação integral é o desenvolvimento pleno dos estudantes, compreendendo “a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento,
rompendo com visões reducionistas que privilegiam a dimensão intelectual ou a dimensão afetiva” (BRASIL, 2018, p. 14). Esse movimento
entende o jovem como protagonista de sua formação, sendo ele responsável por fazer escolhas e tomar decisões.
O Referencial Curricular do Paraná-NEM destaca que, considerar tais aspectos exige da escola e dos professores olhar para as
desigualdades e as diversidades de raça, gênero e sexualidade, a partir de uma reflexão sobre as juventudes tomando o cuidado com a
descrição genérica e recorrente de imaturidade ou fase problemática.
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Essas imagens são ainda mais complexas quando essa juventude é indígena, negra e/ou periférica. Ser jovem está longe de ser uma categoria
identitária isolada e, assim como todas as outras, a juventude é interseccionada, classificada e hierarquizada a partir de critérios sociais
desiguais e injustos. Ao considerar um Novo Ensino Médio, urge levar em conta que esses jovens, nas formas em que vivem a experiência
escolar, nos dizem que querem ser reconhecidos nas suas especificidades, o que implica serem reconhecidos na sua diversidade, um
momento privilegiado de construção de identidades, de projetos de vida, de experimentação e aprendizagem da autonomia. (PARANÁ, 2021,
p. 51)

Nesse sentido, a escola, além de oferecer aos seus estudantes, a oportunidade de aprendizagem dos conhecimentos científicos e
culturais historicamente construídos pelas populações humanas, também tem a função de despertá-los para a sua inserção social, busca
de propósitos e, com isso, o sentimento de pertencimento do jovem ao encontrar/(re)conhecer seu lugar no mundo.
A Resolução CNE/CP n.º 2, de 22 de dezembro de 2017, que instituiu a implantação da Base Nacional Comum Curricular no artigo
8.º, § 1º, orienta que os currículos devem adequar as proposições da BNCC à sua realidade, levando em conta, dentre outros fatores, que:
§1º Os currículos devem incluir a abordagem, de forma transversal e integradora, de temas exigidos por legislação e normas específicas, e
temas contemporâneos relevantes para o desenvolvimento da cidadania, que afetam a vida humana [...] bem como o tratamento adequado
da temática da diversidade cultural, étnica, linguística e epistêmica, na perspectiva do desenvolvimento de práticas educativas ancoradas no
interculturalismo e no respeito ao caráter pluriétnico e plurilíngue da sociedade brasileira.(BRASIL, 2017).

Nesse sentido, a participação das comunidades indígenas na construção dos Itinerários Formativos do NEM se tornou, uma
prerrogativa para que sejam respeitadas as especificidades da modalidade, principalmente em questões relativas à cultura, aos saberes, à
cosmologia e epistemologia próprias de cada povo indígena do território paranaense.
A criação do Grupo de Trabalho do Novo Ensino Médio das Escolas Indígenas (GT-NEMCEI) com representantes das escolas
indígenas e lideranças comunitárias foi a estratégia utilizada para a construção coletiva dos itinerários formativos específicos. Foram
realizadas reuniões online onde foi possível escutar os profissionais das escolas, momentos organizados pela equipe para os dias de Estudo
e Planejamento, escuta dos estudantes e anciãos cujas falas foram transcritas e serviram de subsídio para a construção desta ementa e
de materiais de apoio ao professor.
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A partir deste processo de escuta e construção coletiva, definiu-se que, no Novo Ensino Médio das escolas indígenas precisam
também preparar os jovens para o uso consciente das tecnologias digitais e de informação, pois

Novas maneiras de pensar e de conviver estão sendo elaboradas no mundo das telecomunicações e da informática. As relações entre os
homens, o trabalho, a própria inteligência depende, na verdade, da metamorfose incessante de dispositivos informacionais de todos os tipos.
Escrita, leitura, visão, audição, criação, aprendizagem são capturados por uma informática cada vez mais avançada (LÉVY, 2010, p. 4).

Dessa forma, promover uma relação dialógica entre os jovens indígenas e os recursos tecnológicos tem se tornado imprescindível,
principalmente considerando que estes, devido às condições sociais, territoriais e culturais, encontram-se muitas vezes, limitados no que
se refere ao acesso aos recursos digitais impedindo-os de acompanham a velocidade dos avanços tecnológicos.
A demanda de inclusão digital dos estudantes indígenas, apresentada pelas comunidades apontou então para necessidade da
criação do componente curricular Introdução à Informática para as turmas do 1º ano do NEM das escolas indígenas do Estado do Paraná,
justamente por entender que tal inclusão pressupõe digital, pressupõe possibilidades de produção, difusão dos conhecimentos e o acesso
às tecnologias digitais.
Para os jovens indígenas este significado pode ter seu impacto aumentado, por tratar de uma via de mão dupla onde o acesso
possibilita coloca-los em contato com um universo plural de dados e informações e, da mesma forma apresentar a esse universo as suas
peculiaridades étnicas, sociais, individuais e coletivas.
É importante destacar que toda e qualquer tecnologia inserida em uma comunidade indígena causa impactos e é também impactada
pelos modos próprios de ser e entender o mundo, pela dinâmica das relações, pelas condições sociais que se apresentam entre os sujeitos,
adquirindo assim, característica particular. Nesse aspecto, considera-se fundamental a construção coletiva entre escola e comunidade, dos
parâmetros e perspectivas de uso e de ensino, pautando-se sempre no projeto comunitário de bem viver. Isso significa dizer que, muito
embora apresente-se neste documento, objetivos de ensino e de aprendizagem construídos coletivamente, cada comunidade indígena,
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seja ela Xetá, Kaingang, Guarani (Mbya, Nhandeva ou Avá), poderá constituir as Propostas Pedagógicas Curriculares do componente
Introdução à Informática com base em seus modos próprios de relacionar-se com as ferramentas e produtos da tecnologia digital.
O trabalho com este componente curricular parte, inicialmente, desse diagnóstico da realidade, da escuta, do diálogo e conhecimento
prévio das relações culturais e das condições estruturais disponíveis.

Espera-se que o componente Introdução à Informática contribua para o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades mínimas
para que os jovens indígenas sejam partícipes do processo de inclusão digital, tais como:
•

Propor e testar soluções éticas, estéticas, criativas e inovadoras para problemas reais, considerando o uso de tecnologias digitais
ou pensamento computacional que apoiem a construção de protótipos, dispositivos lógicos ou tecnológicos e/ou equipamentos, com
o intuito de melhorar a qualidade de vida e/ou os processos produtivos;

•

Utilizar recursos inerentes à tecnologia da informação como ferramentas para o processo de ensino-aprendizagem;

•

Apropriar-se das linguagens das tecnologias digitais e a fluência em sua utilização;

•

Explorar tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC), compreendendo seus princípios e funcionalidades, e mobilizá-las
de modo ético, responsável e adequado a práticas de linguagem em diferentes contextos;

•

Estabelecer a relação entre o uso das tecnologias a serviço da informática, os impactos à vida pessoal e possibilidade de interação
com outras realidades;

•

Reconhecer a existência de um “eu digital”, cujas mensagens e posicionamentos caracterizam uma personalidade digital, com
potencialidades e fragilidades cujas consequências extrapolam o mundo digital;
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•

Entender o “eu digital” como um espelho de si próprio, que precisa de cuidados, pois tem alcance maior, consegue estar em mais de
um lugar ao mesmo tempo, pode criar conexões e parcerias com mais velocidade e possibilitar que outras pessoas tenham acesso
ao seu conhecimento, à sua vida privada, aos seus dados pessoais.

Para subsidiar o processo de elaboração do Referencial Curricular do Paraná - NEM foram analisados os indicadores educacionais
dos últimos anos e realizada uma pesquisa com estudantes ingressos (1ª a 3ª série do Ensino Médio) ou que estão prestes a ingressar (8º
e 9º anos), com o objetivo de compreender suas percepções e conhecer suas principais expectativas quanto a essa etapa de estudo. Esse
instrumento propiciou a coleta de 283.544 respostas, totalizando as participações tanto de estudantes da rede pública (281.400) quanto da
rede privada (2.144).
Destaca-se que,
[...] quando questionados se o ensino que eles têm acesso os ajudam a pensar sobre os seus interesses pessoais e profissionais, 30,2% dos
estudantes apontaram que conseguem estabelecer essa conexão. Destacamos que, dentre eles, os que estabelecem uma maior relação
entre essas esferas são os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (44,7%), os do Ensino Médio Integrado (33.9%) e os que frequentam
a Educação Integral (33%). Aqueles que conseguem conectar pouco seus interesses pessoais com o que é estudado na escola somam 8,6%.
Nesse quesito, os percentuais de estudantes indígenas e quilombolas constituem-se nos grupos com maior dificuldade em estabelecer essa
relação, sendo 14,6% e 12,7%, respectivamente, declarando que conseguem conectar pouco os conhecimentos aprendidos na escola com o
cotidiano, o que denota a necessidade de elaboração de itinerários próprios para os estudantes dessas duas modalidades. (PARANÁ, 2021,
p. 42)
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Tal resultado aponta para a necessidade de que as propostas pedagógicas das escolas indígenas precisam constituir-se em
consonância com as epistemologias e culturas próprias da sua comunidade, bem como considerar as demandas particulares dos estudantes
jovens, o que inclui a sua inserção no mundo informatizado, digital.
A utilização das tecnologias analógicas e digitais nos espaços escolares é fundamental para que estes estudantes possam tanto
utilizar as tecnologias digitais como apoio pedagógico para as aprendizagens escolares, quanto no sentido de qualificá-los para as relações
interculturais, de trabalho, de empregabilidade, de inserção em projetos artísticos, sociais e políticos, comunitários e pessoais. Nesse
sentido, ao promover a inclusão digital desses jovens a escola, contribui para a produção do bem viver almejado pelas comunidades
indígenas.
As necessidades apontadas pelos pais, estudantes e professores durante a escuta às comunidades para a construção dos IF das
escolas indígenas demandam, principalmente, que os estudantes aprendam a utilizar o computador e os dispositivos móveis; navegar e
pesquisar de forma segura na internet; que tenham condições de utilizar plataformas de comunicação para enviar recados, informações,
ter contato com outras comunidades, aldeias e instituições, rompendo distâncias; ter acesso mais rápido a notícias e informações relevantes
à luta indígena, as mobilizações, etc.; desenvolver autonomia na utilização de ferramentas da informática que os auxilie a propor soluções
para a comunidade.
Em consonância a isso, a BNCC do Ensino Médio, apresenta a necessidade de que os estudantes desenvolvam a competência de:
Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas
práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas
e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. (BRASIL, 2020, p. 9)

Bem como a habilidade de utilizar diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais em processos de produção coletiva,
colaborativa e projetos autorais em ambientes digitais (BRASIL, 2020, p. 489).
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O conteúdo a ser trabalhado no Componente Curricular Introdução à Informática nas escolas indígenas está descrito no Quadro
Organizador, sendo que estes, correspondem a possibilidades, construídas a partir da necessidade apontadas pelos estudantes,
profissionais das escolas e representantes das comunidades. É fundamental, no entanto, que os professores ao elaborar seu planejamento,
levem em consideração a realidade sócio cultural de cada comunidade, os recursos tecnológicos da escola e as características dos
estudantes, ao definir os conteúdos a serem desenvolvidos.
Muito embora as unidades temáticas tenham sido organizadas na perspectiva de que o estudante entenda inicialmente o
funcionamento dos programas e equipamentos, para posteriormente fazer a aplicabilidade, estas não são estanques, mas se intercruzam.
Isso significa que ao planejar o trabalho, o professor pode articular os objetivos de aprendizagem das diferentes unidades de modo a dar
sentido e significado aos conteúdos trabalhados.

Os objetivos de aprendizagem, a serem perseguidos no processo pedagógico, estão organizados em Unidades Temáticas, sendo
que em cada um são apresentados os Objetos de Conhecimento e Possibilidades de Conteúdo, relacionadas no intuito de contribuir
para a elaboração das Propostas Pedagógicas Curriculares do NEM das Escolas Indígenas do estado do Paraná.
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UNIDADE TEMÁTICA I
FUNDAMENTOS E CONCEITOS BÁSICOS EM INFORMÁTICA
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA:
(EMIFLGG10) Avaliar como oportunidades, conhecimentos e recursos relacionados às várias linguagens podem ser utilizados na concretização de projetos pessoais
ou produtivos, considerando as diversas tecnologias disponíveis e os impactos socioambientais.
(EMIFLGG11) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das práticas de linguagem para desenvolver um projeto pessoal ou um
empreendimento produtivo.
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Objetos

Objetivos de aprendizagem

Conteúdo

Identificar a presença da informática na vida dos jovens e da
comunidade e como pode ser utilizada como ferramenta de
comunicação e integração entre estes e estes com o restante
do mundo.

Aspectos Históricos e Socioculturais da Informática.

Compreender que o uso da informática possibilita a
expansão do conhecimento e que pode ser tratada como
aliada nas questões correlatas aos estudos bem como o
bem-estar em comunidade.
Conhecer equipamentos tecnológicos e gadgets para a
navegação na internet.

Leitura da realidade: influência das tecnologias digitais e o mundo on
line na vida pessoal e no cotidiano da comunidade.

do conhecimento

História, informática e
sociedade.

Funcionamento básico dos
equipamentos de
informática.

Introdução à internet.

Conhecer a base do funcionamento
equipamentos do mundo da informática.

dos

diversos

Experenciar o funcionamento de equipamentos
tecnológicos tais como o computador, o tablet, o notebook,
celular etc.
Entender a estrutura básica de funcionamento da internet.

Curiosidades sobre a informática e seus usos.

Noções sobre Hardware.
Noções sobre Softwares.
Noções sobre sistemas operacionais para computadores (Windows,
Linux) e para dispositivos móveis (Android, IOS), noções sobre
periféricos e seus usos.
Noções sobre equipamentos de informática (tablet, PC, notebook,
celular).
História da internet.
Noção sobre estrutura da internet:
redes móveis (WiFi/dados móveis) / rede cabeada.
Provedor e velocidade da internet.
Buscadores/pesquisa na internet.

Navegação segura.

Compreender que o acesso ao mundo da internet demanda
de conhecimentos para navegação segura e assertiva.

Serviços na internet: busca, pesquisa, comércio, entre outros.
Vírus, golpes digitais, cyberbullying, segurança de dados, etiqueta
digital, linguagem da internet.

UNIDADE TEMÁTICA II
USO DE SOFTWARE E APLICATIVOS NO DIA A DIA A DIA
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HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA:
(EMIFLGG10) Avaliar como oportunidades, conhecimentos e recursos relacionados às várias linguagens podem ser utilizados na concretização de projetos pessoais
ou produtivos, considerando as diversas tecnologias disponíveis e os impactos socioambientais.
(EMIFLGG11) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das práticas de linguagem para desenvolver um projeto pessoal ou um
empreendimento produtivo.

Objetos do
conhecimento
Operacionalização de
softwares off line.

Objetivos de aprendizagem

Conteúdo

Desenvolver um saber digital por meio do uso dos diferentes
softwares.

Noções de software de edição de texto.
Noções de software de edição de planilhas.
Noções de software de edição de apresentações.
Noções de software de edição de imagem: foto e vídeo.

Explorar recursos de edição de textos, planilhas,
apresentações e vídeos para qualificar as produções
estudantis e de interesse comunitário.
Operacionalização de
softwares online.

Explorar operações básicas de interação digital.
Desenvolver um saber digital através de recursos online.

Operações de Upload.
Download/transferência/compartilhamento.
Endereços eletrônicos: criação, utilização, segurança de dados
pessoais, senhas.
Chave de acesso: criação de usuários, segurança de dados pessoais,
senhas.
Redes sociais: usabilidade e riscos.
Noções sobre comunicadores instantâneos: Whatsapp, Telegram,
Messenger, etc.
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UNIDADE TEMÁTICA III
USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS E AS INTERAÇÕES COM O MUNDO
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA:
(EMIFLGG10) Avaliar como oportunidades, conhecimentos e recursos relacionados às várias linguagens podem ser utilizados na concretização de projetos pessoais
ou produtivos, considerando as diversas tecnologias disponíveis e os impactos socioambientais.
(EMIFLGG11) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das práticas de linguagem para desenvolver um projeto pessoal ou um
empreendimento produtivo.
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Objetos do
conhecimento
Plataformas digitais.

Objetivos de aprendizagem

Conteúdo

Reconhecer as possibilidades da tecnologia digital para propagar o bem viver para além
dos limites da comunidade por meio das suas diversas ferramentas.

Noções das plataformas de redes sociais.

Conhecer e experienciar as plataformas digitais, bem como as possibilidades de veiculação
de conteúdo individual e/ou comunitárias, comércio eletrônico, redes sociais, mobilidade
etc.
Conhecer diferentes tipos de jogos, as formas de interação que promovem e refletir sobre
as influências socioculturais.
Investigar jogos produzidos com base na cultura indígena brasileira, jogos de autoria
indígena ou com personagens indígenas, reconhecendo as possibilidades de difusão do
pensamento e a cultura indígena.

Plataformas digitais de
informação.

Identificar as características das plataformas digitais de informação visando ampliar as
experiências de usuários dos estudantes.

Noções das plataformas de comércio
eletrônico.
Noções das plataformas de vendas na
internet.
Publicação de material nas diferentes
plataformas.
Jogos Online.
Buscadores/pesquisa na internet.
Portais (de notícias, educacionais,
institucionais, governamentais, entre
outros).

Aplicativos.

Conhecer e experienciar os Apps, bem como as possibilidades de veiculação de conteúdo
individual e/ou comunitárias, comércio eletrônico, redes sociais, mobilidade etc.

Aplicativos sociais (saúde, benefícios,
documentos etc.).
Aplicativos de relacionamentos.
Aplicativos bancários.
Aplicativos de comércio eletrônico.
Aplicativos de Locomoção (uber /Buser).
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Tem como objetivo o desenvolvimento de projetos de interesse comunitário, como estímulo para que os estudantes indígenas se
vejam como investigadores e agentes de transformação da realidade. Podem ser desenvolvidos por grupos de estudantes ou projeto
único por turma, de acordo com a realidade de cada escola e critérios estabelecidos pelo professor.
Possibilidades:
- Propor a inclusão das comunidades em meio de espaços digitais organizados para divulgar atividades, produtos, artesanato, realizar
trocas, etc.;
- Criar espaço de divulgação das produções textuais elaboradas nas atividades do Laboratório de Escrita e Produção Áudio Visual,
divulgação das narrativas da comunidade, biblioteca ou videoteca virtual comunitária;
- Editar vídeos e fotos de atividades da comunidade de forma sistematizada.

O Componente Curricular Introdução à Informática pauta-se essencialmente na aplicabilidade cotidiana da informática, nas
aprendizagens práticas e reflexivas sobre o uso desta tecnologia. Consiste em aprender fazendo, exercitando as ferramentas, partindo das
experiências, das demandas dos estudantes ou da comunidade, considerando os recursos disponíveis na escola.
Uma forma de promover a aplicabilidade dos conhecimentos mobilizados, produzindo sentido e significados, é explorar os recursos
das ferramentas da informática de forma integrada aos outros Componentes Curriculares, utilizar os trabalhos realizados em outras aulas,
produções realizadas nas oficinas do Laboratório de Escrita e Produção Áudio Visual, materiais oriundos das atividades da comunidade
como: vídeos, fotos, textos, etc.
526

Acredita-se que esta é uma forma dos estudantes compreenderem a informática como uma ferramenta de acesso aos mundos
diversos, mas também de infinitas possibilidades para construção de novos mundos. Portanto, a informática não pode ser vista de forma
exclusiva ou excessivamente teórica, de compreensão atingível somente para um grupo restrito com suposta “inteligência privilegiada”.
Pelo contrário, é fundamental que o encaminhamento do professor torne a ferramenta utilizável, palpável e acessível aos estudantes em
seus diferentes níveis de intimidade e habilidades com as tecnologias digitais.
Nesse sentido, destaca-se que a proposta pedagógica do professor precisa ter como ponto de partida o diagnóstico dos estudantes
e levar em conta a ética comunitária e os conhecimentos prévios dos estudantes. Recomenda-se que, a escuta da comunidade a respeito
de como utiliza as tecnologias digitais, sobre como as pensam e como as inserem em seu projeto comunitário seja a premissa do trabalho
docente. Conhecer a necessidade da comunidade, suas expectativas e receios, já que isso reflete na postura e envolvimento dos estudantes
diante dos conhecimentos que serão mobilizados.
Conhecer previamente o nível de alfabetização digital dos estudantes também compõe a investigação diagnóstica do professor. Isso
implica investigar/analisar/avaliar como estes se relacionam com as tecnologias digitais, em que momentos utilizam, de que forma, para
que fins, quais equipamentos conhecem ou têm acesso, conhecimentos prévios, expectativas e o interesse pela temática.
Por se tratar de estudantes indígenas inseridos em um contexto comunitário, é imprescindível considerar os modos próprios de
aprendizagem de cada povo, valorizando a pedagogia própria, a educação tradicional de cada sociedade indígena. O professor pode então,
explorar as potencialidades dos estudantes no que diz respeito à observação, ao aprender fazendo, à oralidade e proporcionar vivências
onde os jovens possam observar, praticar, internalizar.
A abordagem por meio da vivência, além de explorar a observação e a prática, também é uma oportunidade de provocar a fala
dos estudantes, de externalizar sentimentos e sensações a respeito das relações estabelecidas com as tecnologias digitais e de
problematizar aspectos importantes para os estudantes e para a comunidade.
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Valer-se do potencial da oralidade, por sua vez, implica também em explorar o contexto histórico em que as tecnologias digitais
foram criadas e incorporadas às sociedades e histórias que despertem curiosidade e interesse pelos aprendizados em construção.
Dessa forma, ao trabalhar o Componente Curricular Introdução à Informática, faz-se necessário adotar metodologias
participativas, bem como um conjunto de atividades práticas e estratégias diversificadas que promovam o protagonismo dos estudantes
indígenas e desenvolvam as competências necessárias para a definição de seus propósitos e objetivos de vida.

A avaliação das escolas indígenas deve ser construída, como em toda escola, com base no diálogo e na busca de soluções. (BRASIL,
1998, p. 71).
Os Componentes Curriculares dos IF das escolas indígenas foram pensados e construídos na perspectiva dialógica e
problematizadora. Nesse sentido, a avaliação passa a constituir o próprio processo de aprendizagem e não exclusivamente a aferição de
aprendizagens. Ou seja, ela é processual, constante, estrutura-se a partir de critérios descritivos de análise, que precisam levar em
conta principalmente, a capacidade analítica e reflexiva dos estudantes.
Da mesma forma, a postura avaliativa e planejamento didático do professor (também) deve ser constante: ele deve poder analisar não só a
dinâmica do desenvolvimento do próprio grupo de alunos, como o desempenho de cada aluno em particular, com vista a subsidiar o
planejamento de suas intervenções. É possível, então, reformular um planejamento e criar estratégias pontuais de trabalho, dirigidas a alunos
específicos. (BRASIL, 1998, p. 71)

Planejar a avaliação requer revisitar os objetivos de aprendizagem e ponderar sobre os critérios e instrumentos que servirão ao
processo de forma mais coerente e assertiva. Os objetivos de aprendizagem, são nesse sentido, o horizonte a ser perseguido pelo professor
e de onde partem todas as etapas de desenvolvimento do plano de trabalho docente, inclusive a avaliação.
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Para dar consistência ao processo de avaliação e subsidiar a elaboração do parecer descritivo dos estudantes, é importante que o
professor considere:
A avaliação diagnóstica, como uma avaliação inicial de um processo, ou quando se inicia um determinado momento das relações de
ensino-aprendizagem. Faz-se uma primeira reflexão sobre o aluno, ajudando o professor a conhecer o que ele já sabe, que valores traz,
que atitudes tem, para planejar seu trabalho de intervenção. Para o aluno, será um momento de tomada de consciência do caminho de
aprendizagem e desenvolvimento, no qual deverá se empenhar e assim também poder planejar seu percurso.
A avaliação contínua como avaliação inicial desencadeará novos e permanentes processos que são comumente chamados de
'avaliação contínua', pois permitem um olhar reflexivo de ambos, aluno e professor, sobre o ensino e a aprendizagem, auxiliando-os, no
planejamento dos próximos passos a serem dados, indicando muitas vezes, a necessidade de mudanças ou aprofundamentos.
A avaliação final como momento importante que ocorre ao final de cada momento de ensino-aprendizagem, identificando os avanços
alcançados pelo aluno, as dificuldades, e o que ficou para ser trabalhado em outros momentos. (BRASIL, 1998, p. 71).
A atuação do professor, ao proceder à avaliação do Componente Curricular Introdução à Informática, deve se dar de forma
diagnóstica, contínua, processual e sistemática. Tanto os registros dos docentes quanto às produções dos estudantes servirão como
subsídios para analisar as práticas pedagógicas, se compreendidas como instrumento de aprendizagem, permitirão a retomada e
reorganização do processo de ensino.
Cabe, portanto, aos professores e professoras efetuarem o registro de todas as atividades executadas pelos estudantes, para
que posteriormente, possam organizar momentos de devolutiva e retomadas, e, dessa forma, a avaliação não se configure como uma
prática estanque e isolada do processo de ensino-aprendizagem, tendo em vista que a avaliação no Novo Ensino Médio é apresentada a
partir de uma concepção eminentemente formativa.
Os instrumentos avaliativos devem ser diversificados, buscando a inclusão das diferentes formas de aprender.
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Além disso, é preciso adotar critérios e instrumentos avaliativos evidentes e específicos, que permitam acompanhar o
desenvolvimento dos estudantes em um movimento de observação e devolutiva, sendo importante também o envolvimento dos estudantes,
para que possam diagnosticar os pontos em que podem melhorar e aqueles nos quais já avançaram, realizando assim, a autoavaliação
dos processos formativos que cumpriram/desenvolveram.
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EMENTA - IDENTIDADE QUILOMBOLA – VIDA E TERRITORIALIDADE

Título do Componente Curricular Identidade Quilombola - Vida e Territorialidade
Etapa de ensino

Ensino Médio: 1ª, 2ª, 3ª, séries

Carga horária

1ª série: 02 aulas semanais
2ª série: 01 aula semanal
3ª série: 01 aula semanal

As mediações pedagógicas pautadas no Componente Curricular Identidade Quilombola – Vida e Territorialidade 12assumem como
fundamento de suas propostas a dimensão dos saberes vivenciais e relacionais das/dos educadoras(es), que reconhece, compreende e
propicia a promoção da dinâmica social das comunidades tradicionais negras e quilombolas.
Esta proposta curricular se fundamenta sob a acepção de pertença identitária, que se enraíza a partir da relação pujante junto ao
território (SANTOS, 2006), compondo-se organicamente através da temporalidade e sobremaneira quanto ao reconhecimento da memória
ancestral. De modo a exigir habilidades reflexivas e reconhecidamente um engajamento teórico crítico da/do profissional de educação
responsável por este Componente Curricular (NASCIMENTO, 2019).

Construída junto às comunidades escolares dos Colégios Quilombolas do Paraná e representantes do Coletivo de Educação Quilombola, a ementa Identidade
Quilombola - vida e territorialidade fora assim intitulada pela Comunidade Remanescente de Quilombo de João Surá, município de Adrianópolis - PR a fim de
correspondência com a ementa Projeto de Vida, no Colégio Estadual Quilombola Diogo Ramos.
12
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Desta forma, resulta que a práxis necessária para a mobilização dos saberes e princípios (pertencimento identitário quilombola,
ancestralidade, memória, território, vida comunitária) inerentes ao Componente Curricular Identidade Quilombola – Vida e
Territorialidade determina uma formação capaz de oportunizar didaticamente a fruição contextualizada de conhecimentos históricos,
filosóficos, sociológicos e geográficos. Assim, cabe às/aos profissionais de educação da Área de Conhecimento Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas (Sociologia, História, Geografia e Filosofia) a função deste Componente Curricular.
Por mobilizar conhecimentos que visam assumir e promover os princípios e saberes supracitados (sendo estes próprios da axiologia
das realidades das comunidades tradicionais e quilombolas em geral), todas/todos profissionais da educação tem por atribuição direta a
incumbência de propiciar a plena realização dos objetivos de aprendizagem do Componente Curricular Identidade Quilombola – Vida e
Territorialidade.
Para isso, faz-se necessário que cada profissional corrobore em suas respectivas Áreas do Conhecimento, peculiarmente com seus
respectivos Componentes Curriculares, para que as/os estudantes projetem um horizonte de possibilidades e escolhas visando seus
caminhos futuros.
Este horizonte de possibilidades elencados pelas/pelos estudantes a partir do acompanhamento e avaliação responsável e crítica
da/do docente de Identidade Quilombola – Vida e Territorialidade, da análise e supervisão da equipe gestora, do conhecimento e
deliberação do corpo docente da instituição escolar, requer a orientação consultiva e dialógica constante junto ao núcleo familiar.
Desta maneira, oportuniza-se à/ao estudante não apenas uma elaboração utópica de um sonho ou desejo de futuro irrefletido. Ao
contrário, a comunidade escolar, empregando todos os saberes e recursos (humanos e materiais) que lhe são possíveis, se apresenta
como aliada ao planejamento necessário para efetivação dos objetivos ou fins concretos que as/os estudantes almejam, tornando-se
também imprescindível às/aos estudantes compreenderem a necessidade de recursos (cognitivos, emocionais, sociais), na comunidade
escolar e para além desta.
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Assumindo a episteme suleada, ou seja, em “resistência e ressignificação à deformidade histórica imposta pela educação formal
eurocêntrica aos saberes, valores e práticas das comunidades tradicionais negras e quilombolas”, faz com que a/o estudante ao
compreender e reivindicar os recursos necessários à sua formação integral, analise cada passo necessário para consolidar o seu projeto,
permitindo-se (mediante sua faculdade de julgar) reavaliar ou manter seus objetivos, quanto ao horizonte de possibilidades acadêmicas
e/ou profissionais. (GOMES, 2019, p. 419-418).
Os objetivos desta ementa foram definidos conforme a Resolução nº 08/2012 CNE/CEB que define Diretrizes Nacionais da
Educação Escolar Quilombola, art. 36 no que tange a construção do currículo e o que deve o Ensino Médio propiciar (art. 20) como última
etapa da Educação Básica, a saber, em seu inciso II, ao que se refere “formação capaz de oportunizar o desenvolvimento das
capacidades de análise e retomada de decisões, resolução de problemas, flexibilidade, valorização dos conhecimentos tradicionais
produzidos pelas suas comunidades e aprendizado de diversos conhecimentos necessários ao aprofundamento das suas interações
com seu grupo de pertencimento” (BRASIL, 2012. Grifo nosso). Mas, principalmente art. 21 e seu parágrafo único, quando se lê:
Art. 21 Cabe aos sistemas de ensino promover consulta prévia e informada sobre o tipo de Ensino Médio adequado às diversas
comunidades quilombolas, por meio de ações colaborativas, realizando diagnóstico das demandas relativas a essa etapa da Educação
Básica em cada realidade quilombola.
Parágrafo Único As comunidades quilombolas rurais e urbanas por meio de seus projetos de educação escolar, têm a prerrogativa de
decidir o tipo de Ensino Médio adequado aos seus modos de vida e organização social, nos termos da Resolução CNE/CEB nº 2/2012.
(BRASIL, 2012. Grifo nosso).

•

Oportunizar o desenvolvimento das capacidades de análise e retomada de decisões e resolução de problemas;

•

Valorizar os conhecimentos tradicionais produzidos pelas suas comunidades e aprendizado de diversos conhecimentos;
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•

Aprofundar interações com seu grupo de pertencimento.

Sob prerrogativa legal e conforme Resolução nº 08/2012 CNE/CEB que define Diretrizes Nacionais da Educação Escolar Quilombola
art. 36 e art. 20, também conforme Resolução CNE/CEB nº 2/2012 no art. 21, o Componente Curricular Identidade Quilombola – Vida e
Territorialidade autodeterminado pelas comunidades escolares quilombolas enquanto organização curricular própria, esta é a
nomenclatura social estabelecida em substituição de ordem prática/pedagógico ao Componente Curricular Projeto de Vida, que é ofertado
na modalidade Regular de Ensino Médio.
Importante destacar a opção por esta identidade social na nomeação e efetividade das práticas pedagógicas a partir deste
Componente Curricular, para evidenciar que isso não se trata de descuidar da Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Ao contrário, a LDB 9.394/96 alterada pela Lei 13.415 em seu art. 35-A, §7º, exige que para organização curricular deva considerar “a
formação integral das/dos estudantes, impondo-se aos currículos do Ensino Médio à adoção de “um trabalho voltado para a construção de
seu projeto de vida” (BRASIL, 2017).
Trabalho este que na condição de mediação pedagógica, pauta-se na Resolução n. 04/2018 CNE/CP que adota como um de seus
fundamentos a lógica da valorização e da “diversidade de saberes e vivências culturais e apropria-se de conhecimentos e experiências que
lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e desta maneira fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e
ao seu projeto de vida; com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade” (BRASIL, 2018b).
O que de modo semelhante encontra-se, no art. 5º, II da Resolução 03/2018 CNE/CEB, sob condição de organização e oferta de
todas as modalidades que ofertam o Ensino Médio, sob princípio específico do “projeto de vida cabe como estratégia de reflexão sobre
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trajetória escolar na construção das dimensões pessoal, cidadã e profissional do estudante”, de modo idêntico no art. 27, XXIII que diz “o
projeto de vida e carreira do estudante como uma estratégia pedagógica, cujo objetivo é promover o autoconhecimento do estudante e
sua dimensão cidadã, de modo a orientar o planejamento da carreira profissional almejada, a partir de seus interesses, talentos, desejos e
potencialidades”. (BRASIL, 2018a).
O que obriga, a Proposta curricular, segundo o Art.8º, V, “considerar a formação integral do estudante, contemplando seu projeto
de vida e sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais” (Idem).
Esta Proposta Curricular foi tratada mediante a Indicação 04/2021 do Conselho Estadual do Paraná (CEE), que homologa e institui
as Diretrizes Curriculares Complementares do Ensino Médio e o Referencial Curricular para o Ensino Médio do Paraná. De modo que
estabelece o Projeto de Vida como Componente Curricular asseverando que, sob o caráter disciplinar (inter, pluri, e/ou transdisciplinar), o
referido componente curricular integra o currículo na sua parte flexível.
Na sua implementação deve ser entendido como um trabalho pedagógico intencional e estruturado, que tem como objetivo primordial
desenvolver a capacidade do estudante de dar sentido à sua existência, tomar decisões, planejar o futuro e agir no presente com autonomia
e responsabilidade (PARANÁ, 2021).
Souza (2021, p.45) acredita que “uma das formas de exercer autonomia é possuir um discurso sobre si mesmo''. Discurso que se
faz muito mais significativo quanto mais fundamentado no conhecimento concreto da realidade”.
Assim, abordar a Identidade Quilombola – Vida e Territorialidade evoca a condição de refletir, propor e trazer à concretude uma
proposta na acepção afrofuturista, quando o afrofuturismo remete à utopia, mas é mais. Abarca toda uma cena estética, artística, filosófica
e política. (MALTA, 2021).
Compreende-se que esta noção evocada de um futuro negro aquilombado e almejado em nosso território, perfaz a vivência
quilombola a milênios no Continente Mãe, mas com significativo e valor semântico de resistência e ressignificação da existência na condição
diaspórica.
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A proposta para o componente curricular Identidade Quilombola – Vida e Territorialidade deve ter a Ancestralidade e o Afrofuturo como pontos de partida para o fortalecimento identitário cultural e emancipação sociopolítica com fim último.
Para tanto, dentre os princípios balizadores desta proposta pedagógica destacamos:
- Valores comunitários;
- Cultura quilombola;
- Formas tradicionais de relação com o trabalho e produção;
- Formas tradicionais de manejo ambiental e territorial;
- Organização política da comunidade.
Compreendemos que o Componente Curricular Identidade Quilombola – Vida e Territorialidade corrobora para o contínuo
processo de formação das/dos estudantes, sobremodo a lhes provocar a reflexão e mobilização concreta de suas potencialidades quanto
a autonomia intelectual, a sensibilidade da realidade e o pensamento crítico que não se permite vergar diante de argumentos totalitários.
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UNIDADE TEMÁTICA
IDENTIDADE E DIFERENÇA
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
Objetos do
conhecimento
Comunidade,
pertencimento e
singularidade.

Objetivos de aprendizagem
Reconhecer as diferenças do conceito de eu, do outro e de nós.
Aprender a importância do cuidado de si e das comunidades em que está inserido.
Reconhecer a importância do outro e das comunidades para o projeto de vida.
Identificar-se na cultura e na sociedade.

Possibilidades de
conteúdo
O pertencimento e a
diferença.
A comunidade o sujeito e o
cuidado de si em ambos.
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Compreender as práticas de linguagem e a sua constituição; a formulação e circulação de discursos
como formadoras da identidade e da diferença, fundamentais para a construção do seu projeto de vida.

Nós: eu, o outro e o todo e
nosso projeto de existência.

Expandir as capacidades para instigar conhecimentos relacionados ao desenvolvimento tecnocientífico para a concretização de projetos pessoais e coletivos ou produtivos articulados ao seu projeto
de vida.
UNIDADE TEMÁTICA
VALORES
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
Objetos do
conhecimento
Princípios quilombolas:
práxis cotidianas.

Objetivos de aprendizagem
Apreender o conceito e prática de valores éticos e morais junto aos demais.
Identificar práticas e desenvolver o cuidado de si e o zelo pelo outro.
Conhecer e valorizar a importância dos valores ancestrais na pluralidade para a cultura e para a
sociedade.

Possibilidades de
conteúdo
Formas genuínas de
ancestralidade e respeito.
Saberes e fazeres do
quilombo.

Identificar as relações entre as Instituições, os valores e o sujeito.
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Levantar e aferir estratégias de mediação e intervenção para a resolução de situação-problema
relacionado a questões sociocultural e socioambiental relacionadas ao desenvolvimento científico.
Compreender as práticas de linguagens relacionando-as às diferentes dimensões da vida, de modo a
reconhecer valores sociais, culturais que contribuam para a construção de seu projeto de vida de modo
étnico, ético, estético e responsável social, cultural e ambientalmente.
UNIDADE TEMÁTICA
RESPONSABILIDADE, ÉTICA E CIDADANIA
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
Objetos do
conhecimento
A nossa casa/
país/planeta: ação
responsável.

Objetivos de aprendizagem
Conhecer os conceitos e concepções de raça e etnia.

Possibilidades de
conteúdo
Racismo estrutural.

Problematizar as concepções de raça e etnia.
Reconhecer a necessidade do cuidado com o planeta e a responsabilidade com as gerações futuras.
Identificar o sentido da responsabilidade social e racial frente ao uso das tecnologias.
Identificar fontes de pesquisa fidedignas para o uso responsável e ético das mesmas.
Reconhecer a diversidade das línguas e linguagens como promotoras de cidadania e democratizadoras
do conhecimento.

Preconceito de marca e
responsabilidade.
Juventudes quilombolas.
Política dentro e fora das
comunidades quilombolas.
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Pesquisar e averiguar situações-problema presentes no cotidiano por meio da leitura e interpretação
de textos jornalísticos, midiáticos, artigos científicos, livros e outros textos, dados estatísticos e
experimentais.
Proporcionar e examinar hipóteses sobre evidências que interferem na dinâmica e funcionamento da
sociedade de maneira crítica, ética e com respaldo científico, utilizando-se das expressões de valores
como liberdade, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
Apurar e compilar informações, conhecimentos e ideias resultantes de pesquisa científica a partir de
um tema significativo ao estudante e que relacione a dinâmica de fenômenos naturais e avanços
tecnológicos com a resolução de problemas presentes, valorizando principalmente pesquisas locais.

UNIDADE TEMÁTICA
APRENDER A SER E CONVIVER
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e coloca-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.

Objetos do
conhecimento

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de
conteúdo
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Quilombo hoje:
conhecimento e
exercício da vivência.

Identificar recursos necessários para viver bem no pluralismo.

A pluralidade e o convívio.

Reconhecer a responsabilidade pela produção autoral de si e de suas competências.

Sentimentos humanos:
Emoções para mais e para
menos.

Identificar e analisar as competências necessárias para viver bem com o outro.
Propor e mobilizar a construção de projetos que envolvam a preservação do território e a intervenção
sociocultural e socioambiental com o intuito de promover mudanças significativas na sociedade.

Território/nação.
Êxodo X Cosmopolitismo.

UNIDADE TEMÁTICA
JUVENTUDE, SONHOS E PLANEJAMENTO
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e oloca-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
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(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
Objetos do
conhecimento
Planejando: sonhos
são projetos ainda não
concretizados.

Objetivos de aprendizagem
Aprender e refletir sobre os sonhos e propósitos pessoais.

Possibilidades de
conteúdo
O concreto e as ideias.

Perceber a importância de sonhar e ter projetos de vida.
Aprender a elaborar estratégias e planejamento: transformando sonhos em metas.
Planejar o futuro, agir no presente.

Finalidade: metas
projetadas e metodologia.

Adequar as ações e planejamento pessoal.
Compreender as práticas de linguagem e a constituição, a formulação e circulação de discursos como
formadoras da identidade e da diferença e fundamentais para a construção do seu projeto de vida.

Crônica do presente.

Expandir a capacidade de autoconhecimento dos estudantes mediante propostas concretas articuladas ao
projeto de vida partindo dos avanços tecnológicos.

UNIDADE TEMÁTICA
O JOVEM NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
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(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo
que assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
Objetos do
conhecimento

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de
conteúdo

Juventudes e a
sociedade brasileira.

Identificar, conhecer as instituições e sistemas (sociais, políticos, econômicos e culturais); e qual seu
papel na sociedade.

Concepção de sistema e
seus desdobramentos.

Conhecer e analisar o contexto da sociedade brasileira considerando a pluralidade.
Identificar e elaborar levantamentos das possibilidades de atuação do sujeito no meio onde está
inserido.

Quando ser jovem é poder:
O jovem no Brasil ontem e
hoje.

Reconhecer a dinâmica da atuação social e a participação pessoal nas instituições.
Objetos do
conhecimento
Juventudes e a
sociedade brasileira.

Objetivos de aprendizagem
Propor ações individuais e/ou coletivas e estratégias para mediar e intervir sobre conhecimentos, práticas
de linguagem naturais e recursos matemáticos.

Possibilidades de
conteúdo
Instituições de controle e
dinâmicas sociais.

UNIDADE TEMÁTICA
OS COMPONENTES QUE SE REFEREM AO COMPONENTE CURRICULAR IDENTIDADE QUILOMBOLA – VIDA E TERRITORIALIDADE
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
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(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
Objetos do conhecimento
Possibilidades, probabilidades
e o amanhã.

Objetivos de aprendizagem
Conhecer as concepções e práticas de Projeto de Vida.
Reconhecer a dimensão do eu e do nós, no contexto da comunidade e sociedade.
Analisar possibilidades de atuação no mercado de trabalho.
Identificar e estabelecer propósitos pessoais e profissionais.
Desenvolver estratégias pessoais e coletivas para alcançar metas estabelecidas.
Expandir a capacidade de autoconhecimento por meio de sugestões efetivas articuladas ao
projeto de vida a partir do desenvolvimento tecnológico.

Possibilidades de conteúdo
Método projetivo.
Mundo humano: um mundo
tecnológico.
Cenário nacional e
internacional de talentos.
Formação humana e
profissional: “você é quem a
nossa organização procura”.
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UNIDADE TEMÁTICA
QUALIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR IDENTIDADE QUILOMBOLA – VIDA E TERRITORIALIDADE
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.

546

Objetos do
conhecimento

Objetivos de aprendizagem

Qualificando o projeto.

Possibilidade de conteúdo

Conhecer e compreender o conceito e as definições de Mundo do Trabalho e mercado de trabalho.
Desenvolver e entender escolhas pessoais e suas consequências.
Analisar as possibilidades de atuação profissional ofertadas pelo mundo do trabalho.
Analisar as diversas profissões, incluindo as que fazem parte da ancestralidade e suas incumbências
e as rendas relacionadas.

O poder da crítica.
Subjetividade de escolha e a
busca objetiva.
Formação e revisão de
método.

Objetos do
conhecimento

Objetivos de aprendizagem

Possibilidade de conteúdo

Qualificando o projeto.

Conhecer o significado e os propósitos de criar novas oportunidades para a vida: aprender a
empreender.

Criar, diferente de inovar.

Ampliar a capacidade de planejar, organizar, inovar a partir de conhecimentos escolares e
científicos relacionados às Áreas de Conhecimento.
UNIDADE TEMÁTICA
AVALIAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR IDENTIDADE QUILOMBOLA – VIDA E TERRITORIALIDADE
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
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(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
Objetos do
conhecimento
Discussão e aplicação
de projetos.

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de conteúdo

Reconhecer a importância do outro no Projeto de Vida pessoal e coletivo.
Conhecer as relações entre Projeto de Vida, responsabilidade e impacto social.
Estabelecer conexões entre Projeto de Vida, Direitos Humanos e criação de valores.

Autoavaliação, coerência e
projeção.

Rever o Projeto de Vida elaborado nas séries anteriores.
Desenvolver a resiliência para dar continuidade ao Projeto de Vida e superar os desafios do mundo
contemporâneo.

Parcerias para além da escola:
Minha rede de contatos.

Conhecer e analisar a importância do Projeto para a atuação social.
Expandir as capacidades para instigar conhecimentos relacionados ao desenvolvimento tecnológico
e científico para a concretização de projetos pessoais e coletivos ou produtivos articulados ao projeto
de vida.

Minha comunidade conta
comigo.
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Para as aulas de Identidade Quilombola – Vida e Territorialidade requer-se que a informação e compressão dos objetos de
aprendizagem e competências gerais sejam acessíveis e problematizadas por parte da/do educanda(o), ofertando a possibilidade de
organizar um horizonte de possibilidades para seus projetos acadêmicos e/ou profissionais.
Para tanto, o encaminhamento metodológico visa mobilizar os(as) estudantes para compreensão e formulação de seus respectivos
e singulares horizontes de possibilidades que buscaram enquanto fins a serem alcançados. De modo que o zelo coletivo que fortalece a
necessidade salutar do cuidado de si e do outro, bem como, da consciência ambiental precisam ser constantemente pautados visando a
máxima aplicabilidade de seus alcances benéficos nas interações juntos aos demais atores comunitários que também se encontram na
elaboração, ou efetivação dos seus objetivos (fins) sejam de ordem pessoal ou profissional.
Deste modo, cabe enquanto encaminhamento metodológico para o Componente Curricular Identidade Quilombola – Vida e
Territorialidade a preparação de situações problemas por parte das/dos educandos sob a orientação da/do docente na etapa de
construção. Pois, quando se oportuniza à/ao estudante a incumbência de fomentar a informação, reflexão, discussão e implementação das
propostas nos encontros, pratica-se e se estimula a autonomia e corresponsabilidade para com seu processo de aprendizagem.
Quanto aos recursos para este modo de mediação pedagógica, podemos lançar mão de modos tradicionais de apresentação e
debate, através de:
- Aulas expositivas e dialogadas;
- Projeção de Vídeos e Áudios a introduzirem os assuntos a discutir;
- Leitura e discussão em sala de aula sobre textos didáticos e paradidáticos;
- Fomentar a criação, sob supervisão docente, de Grupo de estudos e Trabalho em grupo.
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Dentre as orientações acerca do Componente Curricular Identidade Quilombola – Vida e Territorialidade, faz-se necessário
destacar os procedimentos avaliativos a serem adotados.
É importante que o professor elabore instrumentos avaliativos, tais como, relatórios, portfólio, elaboração de ambientes virtuais
coletivos, autoavaliação, entrevistas, trabalhos que permitam às/aos educandas(os) partilharem pelos meios e instrumentos viáveis ao seu
contexto os vídeos, podcast, textos poéticos etc. de maneira a concretizar seus objetivos.
Esses meios e instrumentos avaliativos/qualitativos devem registrar o engajamento da/do estudante para se obter um quadro
detalhada dos próximos passos almejados e ao final desta etapa da educação formal, ser possível mensurar o quanto os alunos se
apropriaram do conceito de cidadania, por exemplo.
A atuação do professor, ao proceder a avaliação desse componente, deve se dar de forma diagnóstica, contínua, processual e
sistemática, pois tanto os registros dos docentes, quanto às produções dos estudantes servem como subsídios para analisar as práticas
pedagógicas, compreendidas como instrumento de aprendizagem que permitem a retomada e reorganização do processo de ensinagem
(ensino/aprendizagem).

Quanto aos recursos para este modo de mediação pedagógica, podemos lançar mão de modos tradicionais de apresentação e
debate, por meio: aulas expositivas e dialogadas; projeção de vídeos e áudios que introduzem assuntos para discussão; leitura e discussão
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em sala de aula sobre textos didáticos e paradidáticos; fomentação e criação de conteúdo temático a partir de recursos digitais (websites,
podcast, fóruns, vídeos em plataformas, flyers etc.) e analógicos; (peças teatrais, cartazes, rodas de conversas, júri simulado etc.) sob
supervisão docente, além da criação de grupo de estudos e trabalho.
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EMENTA - PERSPECTIVA DE FUTURO AQUILOMBANDO PRESENTE

Título do Componente Curricular Perspectiva
Presente

de

Futuro

Aquilombando

Etapa de ensino

Ensino Médio: 1ª, 2ª, 3ª, séries

Carga horária

1ª série: 02 aulas semanais
2ª série: 01 aula semanal
3ª série: 01 aula semanal

As mediações pedagógicas pautadas no componente curricular Perspectiva de futuro aquilombando presente13 assumem como
fundamento de suas propostas a dimensão dos saberes vivenciais e relacionais das/dos educadoras(es), que reconhece, compreende e
propicia a promoção da dinâmica social das comunidades tradicionais negras e quilombolas.

13

Construída junto às comunidades escolares dos Colégios Quilombolas do Paraná e de representantes do Coletivo de Educação Quilombola, a Ementa Perspectiva
de futuro aquilombando presente fora assim intitulada pela Comunidade Remanescente de Quilombo de Adelaide Maria Trindade Batista, município de Palmas - PR,
a fim de correspondência com a ementa Economia Comunitária, no Colégio Estadual Quilombola Maria Joana Ferreira.
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Esta proposta curricular se fundamenta sob a acepção de pertença identitária, que se enraíza a partir da relação pujante junto ao
território14, compondo-se organicamente através da temporalidade e sobremaneira quanto ao reconhecimento da memória 15ancestral, de
modo a exigir habilidades reconhecidas, reflexivas e um engajamento teórico crítico da/do profissional de educação responsável por este
componente curricular. Desta feita, resulta que a práxis necessária para a mobilização dos saberes e princípios (pertencimento identitário
quilombola, ancestralidade, memória, território, vida comunitária) inerentes ao Componente Curricular Perspectiva de futuro
aquilombando presente determina uma formação capaz de oportunizar didaticamente a fruição contextualizada de conhecimentos
históricos, filosóficos, sociológicos e geográficos. Assim, cabe às/aos profissionais de educação da área de conhecimento Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas (Sociologia, História, Geografia e Filosofia) a função deste componente curricular.
Por mobilizar conhecimentos que visam assumir e promover os princípios e saberes supracitados (sendo estes próprios da axiologia
das realidades das comunidades tradicionais e quilombolas em geral), todas/todos profissionais da educação tem por atribuição direta a
incumbência de propiciar a plena realização dos objetivos de aprendizagem do componente curricular Perspectiva de futuro
aquilombando presente. Para isso, faz-se necessário que cada profissional corrobore em suas respectivas áreas de conhecimento,
peculiarmente com seus respectivos componentes curriculares, para que as/os estudantes projetem um horizonte de possibilidades e
escolhas visando seus caminhos futuros.
O horizonte de possibilidades elencado pelas/pelos estudantes a partir do acompanhamento e avaliação responsável, crítica da/do
docente, da análise e supervisão da Equipe Gestora, do conhecimento e deliberação do corpo do docente da instituição escolar, requer a
orientação consultiva e dialógica constante junto ao núcleo familiar, para que seja oportunizado à/ao estudante não apenas uma elaboração
utópica de um sonho ou desejo de futuro irrefletido, ao contrário, a comunidade escolar, empregando todos os saberes e recursos (humanos

14

SANTOS, Milton. A força do Lugar. In: SANTOS, Milton. A natureza do espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção. 4.ed. São Paulo: EDUSP, 2006. pp.311-339.
NASCIMENTO, Abdias. Memória: A Antiguidade do saber negro-africano. In: NASCIMENTO, Abdias. O Quilombismo: documentos de uma militância panafricana. São Paulo: Perspectiva; Rio de Janeiro: Ipeafro, 2019.
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e materiais) que lhe são possíveis, se apresenta como aliada ao planejamento necessário para efetivação dos objetivos ou fins concretos
que as/os estudantes almejam e aprenderam a colocar a si mesmos.
Na ampla possibilidade de fins a serem projetados e perseguidos, torna-se imprescindível às/aos estudantes compreenderem a
necessidade de recursos cognitivos, emocionais, sociais, na comunidade escolar e para além desta. O fato de assumir uma episteme
suleada16, ou seja, em resistência e ressignificação à deformidade histórica imposta pela educação formal eurocêntrica aos saberes, valores
e práticas das comunidades tradicionais negras e quilombolas, faz com que a/o estudante, ao compreender e reivindicar os recursos
necessários à sua formação integral, analise cada passo necessário para consolidar o seu projeto, permitindo-se (mediante sua faculdade
de julgar) reavaliar ou manter seus objetivos quanto às variadas perspectivas acadêmicas e/ou profissionais.

Conforme a resolução n. 08/2012 CNE/CEB que define Diretrizes Nacionais da Educação Escolar Quilombola, Art. 36 quanto a
construção do currículo e o que deve o Ensino Médio propiciar (Art. 20) como última etapa da Educação Básica, a saber, em seu inciso II,
no que tange à "formação capaz de oportunizar o desenvolvimento das capacidades de análise e retomada de decisões, resolução de
problemas, flexibilidade, valorização dos conhecimentos tradicionais produzidos pelas suas comunidades e aprendizado de diversos
conhecimentos necessários ao aprofundamento das suas interações com seu grupo de pertencimento” (BRASIL, 2012. Grifo
nosso). Mas, principalmente Art. 21 e seu parágrafo único, quando se lê:

GOMES, Nilma L. Intelectuais negros e produção do conhecimento: Algumas reflexões sobre a realidade brasileira. In: (Org.) SANTOS, Boaventura S.; MENEZES,
Maria P. Epistemologias do sul. Coimbra: CES, 2009. pp.419-441.

16
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Art. 21 Cabe aos sistemas de ensino promover consulta prévia e informada sobre o tipo de Ensino Médio adequado às diversas
comunidades quilombolas, por meio de ações colaborativas, realizando diagnóstico das demandas relativas a essa etapa da Educação
Básica em cada realidade quilombola.
Parágrafo Único As comunidades quilombolas rurais e urbanas por meio de seus projetos de educação escolar, têm a prerrogativa de
decidir o tipo de Ensino Médio adequado aos seus modos de vida e organização social, nos te rmos da Resolução CNE/CEB nº 2/2012.
(BRASIL, 2012. Grifo nosso)

Sob esta prerrogativa, o componente curricular Perspectiva de futuro aquilombando presente, autodeterminado pelas
comunidades escolares quilombolas enquanto organização curricular própria, é a nomenclatura social estabelecida em substituição de
ordem prática/pedagógico ao componente Projeto de Vida, este que é ofertado na modalidade Regular de Ensino Médio.
Importante destacar a opção por esta identidade social na nomeação e efetividade das práticas pedagógicas a partir deste
componente curricular, para evidenciar que isso não se trata de descuidar da lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ao
contrário, a LDB 9.394/96 alterada pela 13.415 em seu Art. 35-A, §7º, exige que para organização curricular deve-se considerar “a formação
integral das/dos estudantes, impondo aos currículos do ensino médio a adoção de “um trabalho voltado para a construção de seu projeto
de vida” (BRASIL, 2017). Tal trabalho, na condição de mediação pedagógica, pauta-se na Resolução n. 04/2018 CNE/CP que adota como
um de seus fundamentos a lógica da valorização e da “diversidade de saberes e vivências culturais e apropria-se de conhecimentos e
experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania
e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade” (BRASIL, 2018b). De modo semelhante
encontra-se, no Art. 5º, II da Resolução 03/2018 CNE/CEB, sob condição de organização e oferta de todas as modalidades que ofertam o
Ensino Médio pautarem-se em um princípio específico, a saber, do “projeto de vida como estratégia de reflexão sobre trajetória escolar na
construção das dimensões pessoal, cidadã e profissional do estudante”, de modo idêntico no Art. 27, XXIII ao lermos que “o projeto de vida

e carreira do estudante como uma estratégia pedagógica cujo objetivo é promover o autoconhecimento do estudante e sua dimensão
cidadã, de modo a orientar o planejamento da carreira profissional almejada, a partir de seus interesses, talentos, desejos e
potencialidades”. (BRASIL, 2018a). Assim, a proposta curricular, segundo o Art.8º, V, deve “considerar a formação integral do estudante,
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contemplando seu projeto de vida e sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais” (Idem). Proposta curricular esta
tratada mediante a Indicação 04/2021 do Conselho Estadual do Paraná (CEE), que homologa e institui as Diretrizes Curriculares
Complementares do Ensino Médio e o Referencial Curricular para o Ensino Médio do Paraná e estabelece o Projeto de Vida como
Componente Curricular, asseverando que, sob o caráter disciplinar (inter, pluri ou transdisciplinar), o referido componente curricular integra
o currículo na sua parte flexível. Na sua implementação, “deve ser entendido como um trabalho pedagógico intencional e estruturado que
tem como objetivo primordial desenvolver a capacidade do estudante de dar sentido à sua existência, tomar decisões, planejar o futuro e
agir no presente com autonomia e responsabilidade. [...]” (PARANÁ, 2021).
Mediante o exposto, encaramos que, ao prospectarmos um futuro almejado junto às/aos estudantes, colocamos em prática a
abordagem, segundo Neuza Santos Souza, de “Uma das formas de exercer autonomia é possuir um discurso sobre si mesmo. Discurso
que se faz muito mais significativo quanto mais fundamentado no conhecimento concreto da realidade” (SOUZA, 2021, p.45).
Abordar a Perspectiva de futuro aquilombando presente evoca a condição de refletir, propor e trazer à concretude de uma
proposta na acepção afrofuturista, segundo postula Jairo Malta (2021) “O afrofuturismo remete a utopia, mas é mais. Abarca toda uma cena
estética, artística, filosófica, política. ”. Compreendemos que esta noção evocada de um futuro negro aquilombado e almejado em nosso
território, perfaz a vivência quilombola a milênios no continente Mãe, mas com significativo valor semântico de resistência e ressignificação
da existência na condição diaspórica.
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A proposta para o componente curricular Perspectiva de futuro aquilombando presente deve ter a ancestralidade e o afro-futuro
como pontos de partida para o fortalecimento identitário cultural e emancipação sociopolítica com fim último. Para tanto, dentre os princípios
balizadores desta proposta pedagógica destacamos:
1) valores comunitários;
2) a cultura quilombola;
3) as formas tradicionais de relação com o trabalho e produção;
4) as formas tradicionais de manejo ambiental e territorial e;
5) a organização política da comunidade.
Compreendemos que o componente curricular Perspectiva de futuro aquilombando presente visa corroborar para o contínuo
processo de formação das/dos estudantes, sobremodo a lhes provocar a reflexão e mobilização concreta de suas potencialidades quanto
a autonomia intelectual, a sensibilidade da realidade e o pensamento crítico que não se permite vergar diante de argumentos totalitários.
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UNIDADE TEMÁTICA
IDENTIDADE E DIFERENÇA
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e oloca-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
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Objetos do
conhecimento
Ancestralidade,
comunidade e sujeito
singular

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de conteúdo

Reconhecer as diferenças do conceito das identidades individuais em suas
singularidades e a ancestralidade, como também no reconhecimento político das
identidades coletivas.

(Re)Conhecendo a ancestralidade
africana.

Apreender a importância do cuidado de si e da Comunidade.
Reconhecer a importância do outro para a consciência individual e coletiva.
Identificar-se e reconhecer-se na ancestralidade.

Prática ancestral e identidade cultural.
Nós: eu, o outro e o todo.
A vida e os desafios: estresse, frustração,
fracasso, adversidade e superação.

Sensibilizar e interagir na cultura e na sociedade a partir da ancestralidade.
Compreender as práticas de linguagem, a racionalização, a constituição, a formulação e
a circulação de discursos como formadores da identidade e da diferença, fundamentais
para a construção do seu projeto de vida.
Fomentar e problematizar conhecimentos relacionados ao desenvolvimento tecnocientífico para a concretização de projetos pessoais ou produtivos articulados ao seu
projeto de vida.

561

UNIDADE TEMÁTICA
VALORES
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.

562

Objetos do
conhecimento
Princípios quilombolas:
práxis cotidianas

Objetivos de aprendizagem
Apreender o conceito e prática de valores éticos e morais junto aos demais.
Identificar práticas e desenvolver o cuidado de si e o zelo pelo outro.
Conhecer e valorizar a importância dos princípios ancestrais na pluralidade para a cultura
e para a sociedade.

Possibilidades de conteúdo
Formas genuínas de ancestralidade e
respeito.
Saberes e fazeres do quilombo.

Identificar as relações entre as Instituições, os Valores e o Sujeito.
Levantar e aferir estratégias de mediação e intervenção para a resolução de situaçãoproblema relacionada a questões sociocultural e socioambiental tocante ao
desenvolvimento científico.
Compreender as práticas de linguagens, relacionando-as às diferentes dimensões da
vida, de modo a reconhecer valores sociais, culturais que contribuam para a construção
de seu projeto de vida de modo étnico, ético, estético e responsável social, cultural e
ambientalmente.

563

UNIDADE TEMÁTICA
RESPONSABILIDADE, ÉTICA E CIDADANIA
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
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Objetos do
conhecimento
A nossa casa/
país/planeta: Ação
responsável

Objetivos de aprendizagem
Conhecer os conceito e concepções de raça e etnia.
Problematizar as concepções de raça e etnia.
Reconhecer a necessidade do cuidado com o planeta e a responsabilidade com as
gerações futuras.
Identificar o sentido da responsabilidade social e racial frente ao uso das tecnologias.

Possibilidades de conteúdo
Racismo estrutural.
Preconceito de marca e responsabilidade.
Juventudes quilombolas.
Política dentro e fora das comunidades
quilombolas.

Identificar fontes de pesquisa fidedignas para o uso responsável e ético.
Reconhecer a diversidade das línguas e linguagens como promotoras de cidadania e
democratizadoras do conhecimento.
Pesquisar e averiguar situações-problema presentes no cotidiano por meio da leitura e
interpretação de textos jornalísticos, midiáticos, artigos científicos, livros e outros textos,
dados estatísticos e experimentais.
Proporcionar e examinar hipóteses sobre evidências que interferem na dinâmica e
funcionamento da sociedade de maneira crítica, ética e com respaldo científico,
utilizando-se das expressões de valores como liberdade, pluralidade, solidariedade e
sustentabilidade.
Apurar e compilar informações, conhecimentos e ideias resultantes de pesquisa científica
a partir de um tema significativo ao estudante e que relacione a dinâmica de fenômenos
naturais e avanços tecnológicos com a resolução de problemas presentes valorizando
principalmente, pesquisas locais.
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UNIDADE TEMÁTICA
APRENDER A SER E CONVIVER
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
Objetos do
conhecimento

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de conteúdo
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Quilombo hoje:
Conhecimento e
exercício da vivência.

Identificar recursos necessários para viver bem no pluralismo.
Reconhecer a responsabilidade pela produção autoral de si e de suas competências.
Identificar e analisar as competências necessárias para viver bem com o outro.
Propor e mobilizar a construção de projetos que envolvam a preservação do território e
a intervenção sociocultural e socioambiental com o intuito de promover mudanças
significativas na sociedade.

A pluralidade e o convívio.
Sentimentos humanos: Emoções pra mais
e viver pra menos.
Território/nação.
Êxodo X Cosmopolitismo.

UNIDADE TEMÁTICA
JUVENTUDE, SONHOS E PLANEJAMENTO
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
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(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
Objetos do
Objetivos de aprendizagem
Possibilidades de conteúdo
conhecimento
Planejando: sonhos são
Aprender e refletir sobre os sonhos e propósitos pessoais.
O concreto e as ideias.
projetos ainda não
concretizados
Reconhecer a importância do sonho para o projeto de vida.
Finalidade: metas projetadas e metodologia.
Aprender a elaborar estratégias e planejamento: transformando sonhos em metas.

Crônica do presente.

Planejar o futuro, agir no presente.
Adequar as ações e o planejamento pessoal.
Compreender as práticas de linguagem, a constituição, a formulação e a circulação
de discursos como formadoras da identidade e de diferenças fundamentais para a
construção do seu projeto de vida.
Expandir a capacidade de autoconhecimento dos estudantes mediante propostas
concretas articuladas ao projeto de vida, partindo dos avanços tecnológicos.
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UNIDADE TEMÁTICA
O JOVEM NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
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Objetos do
conhecimento
Juventudes e a
sociedade brasileira.

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de conteúdo

Identificar, conhecer as Instituições e Sistemas (sociais, políticos, econômicos e culturais) e
qual seu papel na sociedade.

Concepção de sistema e seus
desdobramentos.

Conhecer e analisar o contexto da Sociedade brasileira.
Identificar e elaborar levantamentos das possibilidades de atuação do sujeito no meio onde
está inserido.
Reconhecer a dinâmica da atuação social e a participação pessoal nas instituições.

Quando ser jovem é poder: O jovem no
Brasil ontem e hoje.
Instituições de controle e fomentos
sociais.

Propor ações individuais e/ou coletivas e estratégias para mediar e intervir sobre
conhecimentos, práticas de linguagem naturais e recursos matemáticos.

UNIDADE TEMÁTICA
OS COMPONENTES DA PERSPECTIVA DE FUTURO AQUILOMBANDO PRESENTE
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
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HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.

Objetos do
conhecimento

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de conteúdo
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Possibilidades,
probabilidades e o
amanhã.

Conhecer as concepções e práticas de projeto de vida.
Reconhecer a dimensão do Eu, no contexto da comunidade e sociedade.
Analisar possibilidades de atuação no mercado de trabalho.
Identificar e estabelecer propósitos pessoais e profissionais.
Desenvolver estratégias pessoais e coletivas para alcançar metas estabelecidas.

Método projetivo.
Mundo humano: um mundo tecnológico.
Cenário nacional e internacional de
talentos.
Formação humana e profissional: Você
é quem a nossa organização procura.

Expandir a capacidade de autoconhecimento por meio de sugestões efetivas articuladas ao
projeto de vida a partir do desenvolvimento tecnológico.
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UNIDADE TEMÁTICA
QUALIFICAÇÃO DE PERSPECTIVA DE FUTURO AQUILOMBANDO PRESENTE
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
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Objetos do
conhecimento
Qualificando
o projeto.

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de conteúdo

Conhecer e compreender o conceito e as definições de Mundo do Trabalho e mercado de
trabalho.

O poder da crítica.

Desenvolver e entender as escolhas pessoais e suas consequências.
Analisar as possibilidades de atuação profissional oferecidas pelo mundo do trabalho.
Analisar as diversas profissões, incluindo as que fazem parte da ancestralidade, suas
incumbências e as rendas relacionadas.

Subjetividade de escolha e a busca
objetiva.
Formação e revisão de método.
Criar ≠ inovar.

Conhecer o significado e os propósitos de criar novas oportunidades para a vida; Aprender
a empreender.
Ampliar a capacidade de planejar,, organizar, inovar a partir de conhecimentos escolares e
científicos relacionados às áreas de conhecimento.
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UNIDADE TEMÁTICA
AVALIAÇÃO DE PERSPECTIVA DE FUTURO AQUILOMBANDO PRESENTE
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
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Objetos do
conhecimento
Discussão e aplicação
de projetos

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de conteúdo

Reconhecer a importância do outro no projeto de vida pessoal e coletivo.

Autoavaliação, coerência e projeção.

Conhecer as relações entre projeto de vida, responsabilidade e impacto social.

Parcerias para além da escola: Minha
rede de contatos.

Estabelecer conexões entre projeto de vida, Direitos Humanos e criação de valores.

A minha comunidade conta comigo.

Rever o projeto de vida elaborado nas séries anteriores
Desenvolver a resiliência para dar continuidade ao projeto de vida e superar os desafios do
mundo contemporâneo
Conhecer e analisar a importância do seu projeto para a atuação social.

Para as aulas de Perspectiva de futuro aquilombando presente requer-se que a informação e a compressão dos objetos de
aprendizagem e competências gerais sejam acessíveis e problematizadas por parte da/do educanda(o), ofertando a possibilidade de
organizar um horizonte de possibilidades para seus projetos acadêmicos e/ou profissionais.
Para tanto, o encaminhamento metodológico visa mobilizar os(as) estudantes para compreensão e formulação de seus respectivos
objetivos, enquanto fins a serem alcançados, de modo que o zelo coletivo que fortalece a necessidade salutar do cuidado de si e do outro,
bem como, da consciência ambiental precisam ser constantemente pautados visando a máxima aplicabilidade de seus alcances benéficos
nas interações juntos aos demais atores comunitários que também se encontram na elaboração, ou efetivação dos seus objetivos (fins)
sejam de ordem pessoal ou profissional.
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Deste modo, cabe enquanto um encaminhamento metodológico a ser encorajado para o componente curricular Perspectiva de futuro
aquilombando presente a preparação de situações problemas por parte das/dos educandos sob a orientação da/do docente na etapa de
construção, pois, quando se oportuniza à/ao estudante a incumbência de fomentar a informação, reflexão, discussão e implementação das
propostas nos encontros, pratica-se e se estimula a autonomia e corresponsabilidade para com seu processo de aprendizagem.
Quanto aos recursos para este modo de mediação pedagógica, podemos lançar mão de modos tradicionais de apresentação e
debate, através de:
- Aulas expositivas e dialogadas;
- Projeção de Vídeos e Áudios a introduzirem os assuntos a discutir;
- Leitura e discussão em sala de aula sobre textos didáticos e paradidáticos;
- Fomentar a criação, sob supervisão docente, de Grupo de estudos e Trabalho em grupo.

Dentre as orientações acerca do Componente Curricular Perspectiva de futuro aquilombando presente, faz-se necessário destacar
os procedimentos avaliativos a serem adotados. É importante que o professor elabore instrumentos avaliativos, tais como, relatórios,
portfólio, ambientes virtuais coletivos, autoavaliação, entrevistas, trabalhos que permitam às/aos educandas(os) partilharem pelos meios e
instrumentos viáveis ao seu contexto (vídeos, podcast, textos poéticos, etc.) seus objetivos que virão a ser. O importante é que estes meios
avaliativos qualitativos venham a auxiliar e registrar o engajamento da/do estudante em obter um quadro o mais detalhado possível dos
próximos passos almejados ao final desta etapa da educação formal, considerando o quanto se apropriaram do conceito de cidadania.
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A atuação do professor, ao proceder a avaliação desse componente, deve se dar de forma diagnóstica, contínua, processual e
sistemática. Tanto os registros dos docentes, quanto às produções dos estudantes servem como subsídios para analisar as práticas
pedagógicas, compreendidas como instrumento de aprendizagem que permitem a retomada e reorganização do processo de ensino e de
aprendizagem.

Quanto aos recursos para este modo de mediação pedagógica, podemos lançar mão de modos tradicionais de apresentação e
debate, através de: Aulas expositivas e dialogadas, - Projeção de Vídeos e Áudios a introduzirem os assuntos a discutir, Leitura e discussão
em sala de aula sobre textos didáticos e paradidáticos, fomentar a criação de conteúdo temático a partir de recursos digitais (websites,
podcast, fóruns, vídeos em plataformas, flyers etc.) e analógicos (peças teatrais, cartazes, rodas de conversas, júri simulado etc.), sob
supervisão docente, além da criação de Grupo de estudos e Trabalho.
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EMENTA - ECONOMIA SOLIDÁRIA E BEM VIVER (Economia Comunitária)

Título do Componente Curricular Economia Solidária e Bem Viver (Economia
Comunitária)
Etapa de Ensino

Ensino Médio: 1ª, 2ª, 3ª, séries

Carga Horária

1ª série: 02 aulas semanais
2ª série: 02 aulas semanais
3ª série: 02 aulas semanais

As mediações pedagógicas pautadas no componente curricular Economia Solidária e Bem Viver (Economia Comunitária) 17
assumem como fundamento de suas propostas os saberes da formação matemática.
Na intencionalidade de ofertar subsídios para fortalecer a identidade dos/as estudantes quilombolas, assim como, potencializar a
territorialidade de forma autônoma, o componente curricular Economia Solidária e Bem Viver (Economia Comunitária) traça uma
abordagem de viabilizar meios para que as atuais gerações e as seguintes possam garantir sua sobrevivência e manutenção dos valores
ancestrais de comunidade. Para tanto, busca-se fomentar a economia solidária, a agricultura familiar e a permanência das famílias
quilombolas em seu território.

Construída junto às comunidades escolares dos Colégios Quilombolas do Paraná e representantes do Coletivo de Educação Quilombola, a ementa Economia
solidária e bem viver fora assim intitulada pela Comunidade Remanescente de Quilombo de João Surá, município de Adrianópolis - PR a fim de correspondência com
a ementa Economia comunitária, no Colégio Estadual Quilombola Diogo Ramos.
17
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Cabe, pois, tornar crível à/ao estudante que ao pesquisar, refletir e praticar as possibilidades que a educação financeira traz, podese perceber as potencialidades de trabalho, produção e renda, assim como as questões do consumismo e suas relações com o meio
ambiente e, assim, oferecer no cotidiano familiar um modo profícuo de existência.
Cabe, portanto, promover a dialogicidade a partir da realidade social que oportunize aos sujeitos analisar, gerir e planejar suas rendas
da melhor forma possível. A fim de que reconheçam a importância em mobilizar ações pautadas na economia solidária como forma de
resistência à atividade da economia contemporânea predatória.
Para tanto, faz-se necessária a abordagem de uma mediação didática calcada em trabalhos por projetos que levem as/os estudantes
quilombolas a refletir modos de giros financeiros adotados nos tempos e as mudanças ocorridas com avanços das tecnologias. De sorte
que possam estes sujeitos identificar e explorar as possibilidades de atividades produtivas que o território oferece, fazendo com que se
desenvolvam habilidades de planejamentos coletivos para possíveis ações em atividades produtivas que gerem renda para as famílias da
comunidade.

Oferecer subsídios para fortalecer a identidade dos/as estudantes quilombolas, assim como, potencializar a territorialidade de forma
autônoma, viabilizando meios para que as atuais gerações e as seguintes possam garantir sua sobrevivência e manutenção dos valores
ancestrais de comunidade.
•

Fomentar a economia solidária, a agricultura familiar e a permanência das famílias quilombolas em seu território.

•

Pesquisar, refletir e praticar as possibilidades de uma Economia Comunitária e ofertar no cotidiano estudantil e das famílias quilombolas
potencialidades de trabalho, produção e renda, assim como as questões do consumismo e suas relações com o meio ambiente.

•

Permitir aos sujeitos analisar, gerir e planejar suas rendas da melhor forma possível.
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•

Trabalhar projetos que levem estudantes quilombolas a refletir modos de giros financeiros adotados nos tempos e as mudanças
ocorridas com avanços das tecnologias.

•

Visualizar e explorar as possibilidades de atividades produtivas que o território oferece.

•

Desenvolver habilidades de planejamentos coletivos para possíveis ações em atividades produtivas que gerem renda para as famílias
da comunidade.

•

Mobilizar ações pautadas na economia solidária como forma de resistência contemporânea.

As comunidades quilombolas possuem histórico de resistência que evidencia o potencial organizativo que permitiu a vivência e
sobrevivência dos indivíduos nos territórios, mesmo frente aos desafios impostos pelo sistema capitalista no qual a sociedade se embasa.
Isto porque, as estratégias econômicas adotadas pelas comunidades tomam por referência a cultura, a coletividade, a solidariedade, a
preservação da natureza e o não acúmulo de capital.
Diante disso, faz-se necessário que o componente curricular “Economia Solidária e Bem Viver (Economia Comunitária)”
considere tais modos de produção econômica como base para elaboração de conteúdos e práticas de ensino e aprendizagem. Os/as
estudantes quilombolas devem reconhecer, por meio de tal componente curricular, as estratégias de subsistência que fazem parte da
história de seus antepassados, bem como, as formas como tais estratégias se reconfiguraram no cotidiano dos quilombos contemporâneos.
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UNIDADE TEMÁTICA
Nossa Relação com o Dinheiro no Entendimento Quilombola
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
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(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
Objetos
Objetivos de aprendizagem
Possibilidades de conteúdo
do conhecimento
Dinheiro e as relações sociais,
institucionais e históricos diaspóricos.
Valor, mercadoria e mercado

Compreender o uso e o significado do dinheiro nas trocas em diversas relações
sociais e institucionais.

Relação quilombo e economia.
A importância da Educação Financeira
Dinheiro, seu uso e significado.

UNIDADE TEMÁTICA
USO DO CRÉDITO
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
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(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
Objetos do
Objetivos de aprendizagem
Possibilidades de conteúdo
conhecimento
Crédito e Juros
Retomar o conceito de porcentagem e o cálculo com e sem uso da regra de três,
Porcentagem.
Crédito e gestão de dívida: empréstimo
relacionando-o à educação financeira.
financeiro de pessoa física.
Atenção aos juros.
Ler, interpretar e calcular juros simples. (Atenção aos juros).
Organizar e calcular pagamentos de empréstimos feitos de pessoas físicas (familiares
e/ou amigos), de forma a ter uma boa gestão da receita.
Simular diferentes formas de pagamento envolvendo a cobrança ou não de juros.
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UNIDADE TEMÁTICA
REORGANIZANDO A VIDA FINANCEIRA: ENDIVIDAMENTO
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
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Objetos do
conhecimento
Economia doméstica
Organização da vida
financeira

Objetivos de aprendizagem
Organizar-se financeiramente para reduzir as dívidas e despesas.
Organizar-se financeiramente.
Organizar-se financeiramente de modo que contribua para o orçamento familiar.
Calcular juros simples, sem o uso da regra de três e/ou função do 1º grau,
relacionados ao orçamento.
Conceituar orçamento individual e familiar.
Analisar situações de compra levando em consideração sua necessidade
(supérfluo X necessidade).

Possibilidades de conteúdo
Por onde começar? Quanto você ganha e o
quanto você gasta.
Planejando o orçamento: orçamento
individual e orçamento familiar.
Pagando as contas: receita e despesas.
Atenção aos juros.
Partindo para ação: saindo do vermelho.
Pagamento à vista ou a prazo.

UNIDADE TEMÁTICA
APRENDENDO A POUPAR E INVESTIR
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
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HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.

Objetos do
conhecimento
Planejamento financeiro a médio e longo
prazo
Investimentos

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de conteúdo

Compreender a necessidade do hábito de poupar.

Poupança.

Elaborar um planejamento de compra de produtos.

Realizando os sonhos.

Conceituar previdência social e privada.

Pensando no futuro: previdência e
outras formas de investimentos.
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UNIDADE TEMÁTICA
EMPREGO
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
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Objetos do
conhecimento
Empregabilidade
Condições e viabilidade de
trabalho

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de conteúdo

Pesquisar e reconhecer diferentes tipos de empregos (CLT, programa menor
aprendiz, estágios), elaborando um currículo adequado.

Tipos de emprego – Currículo.

Analisar e identificar as profissões consideradas do futuro.
Identificar e diferenciar as formas de estágios como: menor aprendiz, jovem aprendiz
e programas de estágios variados.

Análise estatística entre as profissões;
Profissões do futuro.
Estágios.

Analisar as diferentes formas de estágios observando suas habilidades e áreas de
interesse.

UNIDADE TEMÁTICA
EMPREENDEDORISMO
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
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(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
Objetos do
Objetivos de aprendizagem
Possibilidades de conteúdo
conhecimento
Conhecer diferentes formas de pesquisa de mercado (que fornece produtos orgânicos e não
A escolha certa: análise do mercado.
orgânicos, Turismo e suas potencialidades e artesanatos).
Conhecer formas de
empreendedorismo.

Nosso negócio

planejamento

necessário

para

implantação

de

um

Projeto

de

Conhecer os processos e etapas necessários para a efetivação de um empreendimento e/ou
manufatura de um produto.

Planejamento.

Simular um orçamento a partir dos itens abordados na fase do planejamento.
Conhecer cálculos de custo de produção (despesas fixas e despesas variáveis).
Conhecer cálculos de simulações de valor final de venda para se obter lucro.

Orçamento de investimento e custo
de produção.
Lucro: valor final de venda.

Calcular valor final de venda para se obter lucro.
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UNIDADE TEMÁTICA
SOCIEDADE E CONSUMO
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
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Objetos do conhecimento
Práticas de consumo

Objetivos de aprendizagem
Identificar as diferentes formas de utilização de recursos e estratégias do marketing (sensoriais).

Compreender a diferença entre consumo e consumismo
Conhecer o código de defesa do consumidor.

Possibilidades de
conteúdo
Marketing e Publicidade: a
intenção de nos fazer gastar.
Consumo e consumismo;
Armadilhas e escapes.
Os direitos e deveres do
consumidor.

UNIDADE TEMÁTICA
COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.

594

(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
Objetos do
Objetivos de aprendizagem
Possibilidades de conteúdo
conhecimento
A escolha certa: análise do
Conhecer diferentes formas de pesquisa de mercado e suas potencialidades (observando o
mercado.
fornecimento de produtos orgânicos e não orgânicos, Artesanatos e Turismo).
Planejamento.
Conhecer formas de planejamento necessário para implantação de projetos que preservem o meio
ambiente e a garantia de uma alimentação saudável.
Venda a partir do olhar de
quem produz.
Conhecer os processos e etapas necessários para a efetivação de cooperativismos e associativismo
Orçamento e Investimento;
e/ou manufatura dos produtos oferecidos para contribuir com o processo de Economia Solidária.
Custo de produção.
Comunidade e cultura
econômica
Conhecer os princípios básicos cooperativismo e associativismos.
Lucro: valor final de venda.
Simular um orçamento a partir do olhar do produtor, tanto em áreas de produção vegetal, quanto
animal ou artesanal.
Conhecer cálculos de custo de produção (despesas fixas e despesas variáveis).
Conhecer cálculos de simulações de valor final de venda para se obter lucro.
Calcular valor final de venda para se obter lucro.
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UNIDADE TEMÁTICA
NOSSA RELAÇÃO COM O DINHEIRO NO ENTENDIMENTO QUILOMBOLA
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
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(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
Objetos do
Objetivos de aprendizagem
Possibilidades de conteúdo
conhecimento
Valor, mercadoria e
Compreender o uso e o significado do dinheiro nas trocas em diversas relações sociais e
A importância da educação financeira no
mercado
institucionais, oferecendo cortesia e companheirismo na negociação.
contexto quilombola.
Dinheiro seu uso e significado.
Dinheiro e as relações sociais e
institucionais.
Moeda social local: construção e o
funcionamento da Moeda Pilão.
UNIDADE TEMÁTICA
REORGANIZANDO A VIDA FINANCEIRA: ENDIVIDAMENTO
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
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HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
Objetos do
Objetivos de aprendizagem
Possibilidades de conteúdo
conhecimento
Economia doméstica.
Organizar-se financeiramente para reduzir as dívidas e despesas.
Por onde começar? O que é a inadimplência e como
ela afeta a sua vida.
Organização da vida
Organizar-se financeiramente.
financeira.
Planejando o orçamento: orçamento individual e
orçamento familiar.
Organizar-se financeiramente de modo que contribua para o orçamento
familiar.
Pagando as contas: receita e despesas.
Calcular juros simples sem o uso da regra de três e/ou função do 1º grau,
relacionados ao orçamento.
Atenção aos juros.
Conceituar orçamento individual e familiar.
Analisar situações de compra levando em consideração a necessidade de
compra (supérfluo X necessidade).

Partindo para ação: saindo do vermelho.
Pagamento à vista ou a prazo.
Economia e desperdício.
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UNIDADE TEMÁTICA
USO DO CRÉDITO-FINANÇAS SOLIDÁRIAS
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
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Objetos do
conhecimento
Crédito e Juros

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de conteúdo

Organizar e calcular pagamentos de empréstimos feitos de pessoas físicas (familiares
e/ou amigos), de forma a ter uma boa gestão da receita.

Crédito e gestão de dívida: empréstimo
financeiro de pessoa física.
Atenção aos juros.

Simular diferentes formas de pagamento envolvendo a cobrança ou não de juros.
UNIDADE TEMÁTICA
APRENDENDO A POUPAR E INVESTIR
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e oloca-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.

600

HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
Objetos do
Objetivos de aprendizagem
Possibilidades de conteúdo
conhecimento
Planejamento financeiro a médio e
Compreender a necessidade do hábito de poupar.
Poupança.
longo prazo
Elaborar um planejamento de compra de produtos.
Realizando os sonhos.
Investimentos
Organizar e planejar financeiramente a realização de sonhos a
Pensando no futuro: previdência e outras formas de
curto e médio prazo.
investimentos.
Conceituar previdência social e privada.
UNIDADE TEMÁTICA
EMPREGO/ GARANTIA DE SUSTENTABILIDADE
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.

601

HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
Objetos do
Objetivos de aprendizagem
Possibilidades de conteúdo
conhecimento
Pesquisar e reconhecer diferentes tipos de empregos (CLT, programa menor
aprendiz, estágios), elaborando um currículo adequado.
Analisar e identificar as profissões consideradas do futuro.
Empregabilidade
Condições e viabilidade de
trabalho

Tipos de emprego – Currículo.
Análise estatística entre as profissões;
Profissões do futuro.

Identificar e diferenciar as formas de estágios como: menor aprendiz, jovem
aprendiz e programas de estágios variados.
Estágios.
Analisar as diferentes formas de estágios observando suas habilidades e áreas de
interesse.
Analisar as vantagens e desvantagens de ter ou não um negócio próprio.

Ter ou não ter um negócio próprio.
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UNIDADE TEMÁTICA
EMPREENDEDORISMO
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
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Objetos do
conhecimento

Objetivos de aprendizagem
Pesquisar o mercado quanto à oferta de um produto/serviço.
Entender como associações e cooperativas podem acessar os mercados
institucionais.
Planilhar orçamento a partir dos itens abordados na fase do planejamento.

Nosso negócio.

Calcular o custo de produção (despesas fixas e despesas variáveis) e o valor final
de venda para se obter lucro.
Planejar e levantar
empreendimento.

os

insumos

necessários

Possibilidades de conteúdo
A escolha certa: análise do mercado.
Funcionamentos dos projetos institucionais para
Agricultura Familiar.
Orçamento de investimento e custo de produção.
Lucro: valor final de venda.

para implantação de um
Planejamento.

Elencar os processos e etapas necessários para a efetivação de um
empreendimento e/ou manufatura de um produto.
Conhecer e simular a maximização de lucro de uma produção.
Maximização de lucro.
Calcular lucro máximo e mínimo, utilizando funções e uso de planilhas eletrônicas.
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UNIDADE TEMÁTICA
SOCIEDADE E CONSUMO
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
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Objetos do
conhecimento

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de conteúdo

Elaborar uma propaganda utilizando diferentes recursos e estratégias do
marketing.

Marketing e Publicidade: a intenção de nos fazer
gastar.

Práticas de consumo

Consumo e consumismo.
Pesquisar formas de evitar o consumismo.
Armadilhas e escapes.

UNIDADE TEMÁTICA
NOSSA RELAÇÃO COM O DINHEIRO NO ENTENDIMENTO QUILOMBOLA
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
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HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
Objetos do
Objetivos de aprendizagem
Possibilidades de conteúdo
conhecimento
A importância da Educação
Financeira no território Quilombola e
na sociedade.
Compreender o uso e o significado do dinheiro nas trocas, em diversas relações sociais e
institucionais e a mais valia.
Dinheiro seu uso e significado e a
relação de poder.
Conhecer outras experiências de moedas sociais locais; experiências de economias feministas.
Valor, mercadoria e
mercado

Dinheiro e as relações sociais e
institucionais.

Retomar o conceito de porcentagem sucessivas e o cálculo com e sem uso da regra de três,
relacionando-o à educação financeira e a economia solidária presentes nos territórios Quilombola
(ex: 20% de 20%). Os arrendamentos de terra para plantio na comunidade.

Porcentagem pensado a partir dos
conhecimentos da comunidade.
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UNIDADE TEMÁTICA
REORGANIZANDO A VIDA FINANCEIRA: ENDIVIDAMENTO
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
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Objetos do
conhecimento

Objetivos de aprendizagem
Organizar-se financeiramente para reduzir as dívidas e despesas.
Organizar-se financeiramente.

Economia doméstica

Organizar-se financeiramente de modo que contribua para o orçamento
familiar.

Organização da vida
financeira

Calcular juros simples sem o uso da regra de três e/ou função do 1º grau,
relacionados ao orçamento.
Conceituar orçamento individual e familiar.
Analisar situações de compra levando em consideração a necessidade
(supérfluo X necessidade).

Possibilidades de conteúdo
Dívidas urgentes e dívidas permanentes.
Planejando o orçamento: orçamento individual e
orçamento familiar.
Pagando as contas: receita e despesas.
Atenção aos juros.
Partindo para ação: saindo do vermelho.
Pagamento à vista ou a prazo.
Economia e desperdício.

UNIDADE TEMÁTICA
USO DO CRÉDITO-FINANÇAS SOLIDÁRIAS
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
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HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
Objetos do
Objetivos de aprendizagem
Possibilidades de conteúdo
conhecimento

Crédito e Juros

Conceituar e identificar diferentes formas de linhas de crédito como:
consignado, agências financiadoras e pessoas físicas.

Empréstimo: De quem emprestar?

Analisar e comparar situações problemas envolvendo cartão de crédito, crédito
consignado e outras linhas de crédito.

Crédito e gestão de dívida: empréstimo financeiro de
pessoa física/pessoa jurídica.

Analisar e comparar situações problemas envolvendo crédito consignado e
outras linhas de crédito para aquisição de bens e imóveis.

Crédito consignado, custo efetivo total X custo efetivo
nominal.
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UNIDADE TEMÁTICA
Aprendendo a poupar e investir
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e oloca-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
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Objetos do
conhecimento
Planejamento financeiro a médio e
longo prazo
Investimentos

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de conteúdo

Identificar diferentes formas de investimento como: poupança,
tesouro direto e ações.

Poupança e investimento.

Compreender a necessidade do hábito de poupar e investir.
Conceituar previdência social e privada.
Analisar diferentes formas de pagamento.

Onde investir: o que é preciso saber.
Pensando no futuro: Previdência.
Compra de um bem: o que é melhor, pagar à vista
ou financiar?

UNIDADE TEMÁTICA
EMPREGO/ GARANTIA DE SUSTENTABILIDADE
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
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HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
Objetos do
Objetivos de aprendizagem
Possibilidades de conteúdo
conhecimento
Empregabilidade
Pesquisar e reconhecer diferentes tipos de empregos (CLT, programa menor
Tipos de emprego – Currículo.
aprendiz, estágios), elaborando um currículo adequado.
Condições e viabilidade de
Análise estatística entre as profissões;
trabalho
Analisar e identificar as profissões consideradas do futuro.
Profissões do futuro.
Analisar o custo/benefício na escolha das profissões.
Analisar as vantagens e desvantagens de ter ou não um negócio próprio.
Organizar e planejar financeiramente a realização de sonhos de curto, médio e/ou
longo prazo.

Investimento: profissão x salário.
Ter ou não ter um negócio próprio.
Realizando os sonhos.

UNIDADE TEMÁTICA
EMPREENDEDORISMO/COOPERATIVISMO
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
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(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
Objetos do
Objetivos de aprendizagem
Possibilidades de conteúdo
conhecimento
Nosso negócio
Planejar, a partir de pesquisas de mercado, um possível projeto de empreendimento
A escolha certa: análise do mercado.
coletivo com finalidade de oportunizar rendas aos jovens.
Elementos básicos para pensar pequenos
projetos comunitários.
Compreender minimamente o funcionamento dos projetos institucionais.
Definir os processos e etapas necessários para a efetivação do empreendimento.
Executar o planejamento da implantação de um projeto.
Calcular e planilhar o custo de produção (despesas fixas e despesas variáveis) e o
valor final de venda para se obter lucro.
Elaborar possíveis orçamentos a partir da planilha de custos, oferecendo
possibilidades de pagamento sem prejudicar o lucro.

Projetos: Empreendendo com cooperativas e
agroindústrias.
Orçamento e Investimento, custo de produção,
lucro: Valor final de venda.
Maximização de lucro.

Fazer cálculos utilizando funções e softwares específicos.
Prever a quantidade de produção de um produto de modo a se obter lucro máximo
e/ou mínimo.
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UNIDADE TEMÁTICA
SOCIEDADE E CONSUMO
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.

615

Objetos do
conhecimento
Práticas de consumo

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de conteúdo

Elaborar uma propaganda utilizando diferentes recursos e estratégias do
marketing.
Pesquisar formas de evitar o consumismo.

Marketing e Publicidade: a intenção de nos fazer
gastar
Consumo e consumismo.
Armadilhas e escapes.

A metodologia implementada para o componente curricular Economia Solidária e bem viver (Economia comunitária) visa a um
conjunto de práticas a partir do escopo teórico propenso a desenvolver os objetivos de aprendizagem (Vide quadro organizacional) tendo
como suportes o Livro do Aluno, o Caderno do Aluno e o Livro do Professor próprios da Educação Financeira.
Porém, é crucial, visando à mediação específica da modalidade Educação Escolar Quilombola, que outros materiais, práticas e
vivências assumam a primazia e ponto de partida na condução do processo pedagógico, de modo a fazer dos suportes acima mencionados,
quando necessário, apenas instrumentos de mediação. Isto porque, devido à necessidade de localização do saber, o contexto
epistemológico e as vivências da comunidade se apresentam com infindáveis recursos. Diante disso, os livros didáticos se apresentam
como apoio pedagógico na veiculação dos saberes comunitários, que são direcionados para este saber específico qual o componente
curricular busca enfatizar.
Desta forma, as práticas e atividades em conjunto devem permitir às/aos estudantes desenvolverem as competências que venham
acionar os conhecimentos requeridos a fim de operar em seu cotidiano as várias ocasiões recorrentes sobre finanças. Para isso, faz-se
necessário que as/os estudantes se encontrem diante de metodologias ativas de aprendizagem, para que se percebam corresponsáveis
pela organicidade das atividades a serem desenvolvidas, sempre procurando solução para um problema ou situação da vida concreta, ação
salutar para qualquer pessoa tratar de modo organizado sua vida financeira.
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Por isso, as atividades encaminhadas às/aos estudantes precisam ser orientadas a fim de obterem o resultado previamente
evidenciado na explanação da/do docente e esteja objetivamente caracterizado para as/os estudantes. Quanto à obtenção do resultado ou
solução do problema, recorre a expedientes em que as/os estudantes se percebam tomando decisões, que posteriormente serão
averiguadas. Logo, elas/eles devem perceber que são responsáveis mediante os objetivos das propostas manifestadas.
A explanação ou explicitação a partir de múltiplas estratégias é muito importante para as/os estudantes, pois tende a socializar a
compreensão de possibilidades variadas para se obter um resultado salutar para o mesmo problema, de forma que as/os leve a
compreender que podem ser alcançados objetivos semelhantes por meio de variados recursos, ao contrário de se dispor a resolver
situações financeiras ou problemas sempre da mesma forma.
Na elaboração do trabalho pedagógico e apresentação das soluções ou estratégias para conhecer ou resolver situações financeiras,
é de suma importância adotar atividades em grupo. Desta maneira, faz-se importante recorrer a debates, estudos de casos, rodas de
conversa e outras formas de interação visando discutir ideias, elencar estratégias múltiplas e projetar soluções conjuntas.
Na condição de mediadora/mediador, a(o) docente deve colocar-se constantemente na condição de promover o protagonismo
discente, o que requer exercício constante a fim de fomentar que as/os estudantes proponham situações problemas – de forma que não
exponha ninguém em particular, situação familiar¬ ou comunitária –, que visem reconhecer as causas e possíveis abordagens para
superação das situações financeiras exploradas em cada atividade proposta.

O princípio formador que necessita balizar a avaliação na metodologia de ensino e aprendizagem deve propiciar meios para promover
o conhecimento e as respectivas habilidades e competências ancoradas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a fim de que as/os
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estudantes se reconheçam protagonistas de sua aprendizagem. Para tanto, as formas de avaliação devem ser propostas preferencialmente
por meio de projetos de aprendizagem, resolução de problemas, atividades orientadas (BRASIL, 2018a), portfólios ou banners expositivos,
infográficos etc. Os recursos digitais e os da comunicação mediante as novas tecnologias e mídias digitais não devem ser ignorados como
meio para veicular propostas avaliativas em situações nas quais estes instrumentos avaliativos forem oportunos.
Em todos os instrumentos avaliativos requer considerar “a avaliação da aprendizagem, com diagnóstico preliminar, e entendida como
processo de caráter formativo, permanente e cumulativo” (PARANÁ, 2021, p. 27). Diante disso, deve- se propiciar instrumentos ou situações
que permitam avaliar a formação processual ou de resultados, de forma contextualizada. As observações e análises colhidas devem servir
de dados privilegiados a referenciar as estratégias para recondução, manutenção ou aperfeiçoamento da prática pedagógica almejada.
Sobre este aspecto, evidencia-se a perspectiva avaliativa tanto da prática discente como docente.
Neste sentido, avaliar o rendimento escolar da/do estudante possui vínculo inquebrantável junto à Proposta Pedagógica Curricular,
cujos modos de avaliação devem encontrar-se em compatibilidade com a opção dos métodos instituídos pela unidade escolar e em
consonância com o contexto de aprendizagem do conhecimento que se busca aferir (PARANÁ, 2021, p. 33s). Desta forma, adota-se como
ponto de partida as múltiplas organizações propiciadas pela escola (programas, projetos, rádio escola, feiras culturais) que possam propiciar
modos e práticas de aprendizagem passíveis à análise.
Cabe a/o docente averiguar constantemente se seu trabalho pedagógico está respaldado junto à necessidade mediadora do
processo de aprendizagem, a saber, propiciar ao estudante a mobilização de conhecimentos e saberes que lhes permita articular, expressar
e atuar socialmente de maneira autônoma e com postura crítica junto à comunidade e em todos os espaços sociais que lhe aprouver.
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Quanto aos recursos para este modo de mediação pedagógica, podemos lançar mão de modos tradicionais de apresentação e
debate, através de: Aulas expositivas e dialogadas, - Projeção de Vídeos e Áudios a introduzirem os assuntos a discutir, Leitura e discussão
em sala de aula sobre textos didáticos e paradidáticos, Fomentar a criação de conteúdo temático a partir de recursos digitais (websites,
podcast, fóruns, vídeos em plataformas, flyers etc.) e analógicos (peças teatrais, cartazes, rodas de conversas, júri simulado etc.), sob
supervisão docente, além da criação de Grupo de estudos e Trabalho.
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EMENTA - ECONOMIA COOPERATIVA E SUSTENTABILIDADE (Economia comunitária)

Título do Componente Curricular

Economia
Cooperativa
e
Sustentabilidade
(Economia
Comunitária)

Etapa de Ensino

Ensino Médio: 1ª, 2ª, 3ª séries

Carga Horária

1ª série: 02 aulas semanais
2ª série: 02 aulas semanais
3ª série: 02 aulas semanais

A organização da aprendizagem se estrutura em concordância com a Portaria 1.432/2018, que estabelece os referenciais para
elaboração dos itinerários formativos conforme preveem as Diretrizes Nacionais do Ensino Médio, a determinar seus Eixos estruturantes:
Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural e Empreendedorismo
Segundo entendimento a partir da publicação do Comitê Nacional de Educação Financeira (CONEF), que na publicação, em três
volumes, organizou as competências através do livro do professor, a especificidade dos Eixos Estruturantes fora assumida como finalidade
última em desenvolver as “competências necessárias para o jovem enfrentar os desafios sociais e econômicos da sociedade, e para a
construção e o exercício da cidadania” (CONEF, 2013, p.iii).
No ímpeto de ofertar uma forma orgânica que propicie um educar financeiro a partir da realidade da comunidade escolar quilombola
presente na instituição, são destacados subsídios para fortalecer a identidade dos/as estudantes quilombolas, assim como, potencializar a
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territorialidade de forma autônoma e sustentável. Para isso, o componente curricular Economia Cooperativa e Sustentabilidade
(Economia comunitária) 18traça uma abordagem de viabilizar meios para que as atuais gerações e as seguintes possam garantir sua
sobrevivência, manutenção e desenvolvimentos por meio dos valores ancestrais de comunidade.

Oferecer subsídios para fortalecer a identidade dos/as estudantes quilombolas, assim como, potencializar a territorialidade de forma
autônoma, viabilizando meios para que as atuais gerações e as seguintes possam garantir sua sobrevivência e manutenção dos valores
ancestrais de comunidade.
•

Fomentar a economia solidária, a agricultura familiar e a permanência das famílias quilombolas em seu território.

•

Pesquisar, refletir e praticar as possibilidades de uma Economia Comunitária e ofertar no cotidiano estudantil e das famílias quilombolas
potencialidades de trabalho, produção e renda, assim como as questões do consumismo e suas relações com o meio ambiente.

•

Permitir aos sujeitos analisar, gerir e planejar suas rendas da melhor forma possível.

•

Trabalhar projetos que levem estudantes quilombolas a refletir modos de giros financeiros adotados nos tempos e as mudanças
ocorridas com avanços das tecnologias.

•

Visualizar e explorar as possibilidades de atividades produtivas que o território oferece.

18

Construída junto às comunidades escolares dos Colégios Quilombolas do Paraná e de representantes do Coletivo de Educação Quilombola, a Ementa Economia
cooperativa e sustentabilidade fora assim intitulada pela Comunidade Remanescente de Quilombo de Adelaide Maria Trindade Batista, município de Palmas - PR, a
fim de correspondência com a ementa Economia Comunitária, no Colégio Estadual Quilombola Maria Joana Ferreira.

623

•

Desenvolver habilidades de planejamentos coletivos para possíveis ações em atividades produtivas que gerem renda para as famílias
da comunidade.

•

Mobilizar ações pautadas na economia solidária como forma de resistência contemporânea.

O componente curricular Economia Cooperativa e Sustentabilidade (Economia comunitária) conclama os modos de produção
econômica cooperativistas e sustentáveis como ponto de partida da vivência comunitária. Deste modo, embasando-se na elaboração de
conteúdos e práticas de ensino e aprendizagem solidárias, as/os estudantes quilombolas recorrem ao princípio da reciprocidade e, por meio
deste valor formativo comunitário são desenvolvidas estratégias de subsistência que fazem parte da história de seus antepassados, bem
como, as formas como tais estratégias se reconfiguraram no cotidiano quilombola atual.
As comunidades quilombolas possuem histórico de resistência que evidencia o potencial organizativo que permitiu a vivência e
sobrevivência dos indivíduos nos territórios, mesmo frente aos desafios impostos pelo sistema capitalista no qual a sociedade se embasa.
Isto porque, as estratégias econômicas adotadas pelas comunidades tomam por referência a cultura, a coletividade, a solidariedade, a
preservação da natureza e o não acúmulo de capital.
Para tanto, busca-se fomentar e dar prosseguimento à economia solidária praticada há séculos nas comunidades negras e de
remanescentes de quilombo.
Cabe, pois, tornar crível à/ao estudante que ao pesquisar, refletir e praticar as possibilidades que a educação financeira traz, podese perceber as potencialidades de trabalho, produção e renda, assim como as questões do consumismo e suas relações com o meio
ambiente e, assim, oferecer no cotidiano familiar um modo profícuo de existência.
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Cabe, portanto, promover a dialogicidade a partir da realidade social que oportunize aos sujeitos analisar, gerir e planejar suas rendas
da melhor forma possível. A fim de que reconheçam a importância em mobilizar ações pautadas na economia solidária como forma de
resistência à atividade da economia contemporânea predatória.
Para tanto, faz-se necessária a abordagem de uma mediação didática calcada em trabalhos por projetos que levem as/os estudantes
quilombolas a refletir modos de giros financeiros adotados nos tempos e as mudanças ocorridas com avanços das tecnologias. De sorte
que possam estes sujeitos identificar e explorar as possibilidades de atividades produtivas que o território oferece, fazendo com que se
desenvolvam habilidades de planejamentos coletivos para possíveis ações em atividades produtivas que gerem renda para as famílias da
comunidade.

UNIDADE TEMÁTICA
Nossa Relação com o Dinheiro no Entendimento Quilombola
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.

625

HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
Objetos do
conhecimento
Valor, mercadoria e mercado

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de conteúdo

Compreender o uso e o significado do dinheiro nas trocas em diversas relações sociais
e institucionais.

Dinheiro e as relações sociais,
institucionais e históricos diaspóricos.
Relação quilombo e economia.
A importância da Educação Financeira
Dinheiro, seu uso e significado.

UNIDADE TEMÁTICA
USO DO CRÉDITO
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
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HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e oloca-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
Objetos do
conhecimento
Crédito e Juros

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de conteúdo

Retomar o conceito de porcentagem e o cálculo com e sem uso da regra de três, relacionando-o à
educação financeira.

Porcentagem.
Crédito e gestão de dívida:
empréstimo financeiro de
pessoa física.
Atenção aos juros.

Ler, interpretar e calcular juros simples. (Atenção aos juros).
Organizar e calcular pagamentos de empréstimos feitos de pessoas físicas (familiares e/ou amigos),
de forma a ter uma boa gestão da receita.
Simular diferentes formas de pagamento envolvendo a cobrança ou não de juros.
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UNIDADE TEMÁTICA
REORGANIZANDO A VIDA FINANCEIRA: ENDIVIDAMENTO
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
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Objetos do
conhecimento
Economia doméstica
Organização da vida
financeira

Objetivos de aprendizagem
Organizar-se financeiramente para reduzir as dívidas e despesas.
Organizar-se financeiramente de modo que contribua para o orçamento familiar.
Calcular juros simples sem o uso da regra de três e/ou função do 1º grau, relacionados ao orçamento.
Conceituar orçamento individual e familiar.
Analisar situações de compra levando em consideração a necessidade de compra (supérfluo X
necessidade).

Possibilidades de
conteúdo
Por onde começar? Quanto
você ganha e o quanto você
gasta.
Planejando o orçamento:
orçamento individual e
orçamento familiar.
Pagando as contas: receita e
despesas.
Atenção aos juros.
Partindo para ação: saindo
do vermelho.
Pagamento à vista ou a
prazo.

UNIDADE TEMÁTICA
APRENDENDO A POUPAR E INVESTIR
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e oloca-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
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HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.

Objetos do
conhecimento
Planejamento financeiro a
médio e longo prazo
Investimentos

Objetivos de aprendizagem
Compreender a necessidade do hábito de poupar.

Possibilidades de
conteúdo
Poupança.

Elaborar um planejamento de compra de produtos.

Realizando os sonhos.

Conceituar previdência social e privada.

Pensando no futuro:
previdência e outras formas
de investimentos.
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UNIDADE TEMÁTICA
EMPREGO
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e oloca-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
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Objetos do
conhecimento
Empregabilidade
Condições e viabilidade
de trabalho

Objetivos de aprendizagem
Pesquisar e reconhecer diferentes tipos de empregos (CLT, programa menor aprendiz, estágios),
elaborando um currículo adequado.
Analisar e identificar as profissões consideradas do futuro.
Identificar e diferenciar as formas de estágios como: menor aprendiz, jovem aprendiz e programas de
estágios variados.

Possibilidades de
conteúdo
Tipos de emprego –
Currículo.
Análise estatística entre as
profissões; Profissões do
futuro.
Estágios.

Analisar as diferentes formas de estágios observando suas habilidades e áreas de interesse.

UNIDADE TEMÁTICA
SOCIEDADE E CONSUMO
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e oloca-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
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(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
Objetos do
Objetivos de aprendizagem
Possibilidades de conteúdo
conhecimento
Práticas de consumo
Elaborar uma propaganda utilizando diferentes recursos e estratégias do
Marketing e Publicidade: a intenção de nos fazer
marketing.
gastar.
Pesquisar formas de evitar o consumismo.

Consumo e consumismo.
Armadilhas e escapes.

UNIDADE TEMÁTICA
Economia Familiar
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
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(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e oloca-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
Objetos do
Objetivos de aprendizagem
Possibilidades de conteúdo
conhecimento
Economia doméstica: Lar
Compreender e praticar o reaproveitamento dos alimentos.
Reaproveitando alimentos.
sustentável
Economia doméstica de cada residente do lar.
Reconhecer as práticas contra desperdício alimentar como ações de
consumo consciente.
Importância de produzir e até comercializar.
Praticar a colaboração quanto a saúde financeira na economia do lar.
Compreender de que forma atitudes cotidianas auxiliam na economia e
nas despesas fixas mensais.
Valorizar a produção familiar.

Renda familiar adicional para as famílias
pertencentes às comunidades quilombolas.

Compreender a importância do cultivo.
Reconhecer as possibilidades de comercializar os produtos do cultivo
familiar.
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UNIDADE TEMÁTICA
NOSSA RELAÇÃO COM O DINHEIRO NO ENTENDIMENTO QUILOMBOLA
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
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(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
Objetos do
conhecimento
Valor, mercadoria e mercado

Objetivos de aprendizagem

Possibilidade de conteúdo

Compreender a criação, o uso e o significado do dinheiro nas diferentes economias mundiais, com
ênfase no continente africano e suas relações comerciais.

A economia no contexto
africano.
Dinheiro: seu uso e
significado.
Dinheiro e as relações
sociais e institucionais.

UNIDADE TEMÁTICA
REORGANIZANDO A VIDA FINANCEIRA: ENDIVIDAMENTO
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.

HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
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(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
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Objetos do
conhecimento
Economia doméstica
Organização da vida
financeira

Objetivos de aprendizagem
Organizar-se financeiramente para reduzir as dívidas e despesas.
Organizar-se financeiramente de modo que contribua para o orçamento familiar.
Calcular juros simples sem o uso da regra de três e/ou função do 1º grau, relacionados
ao orçamento.
Conceituar orçamento individual e familiar
Analisar situações de compra levando em consideração a necessidade de compra
(supérfluo X necessidade)

Possibilidades de conteúdo
Por onde começar? O que é a
inadimplência e como ela afeta a sua
vida.
Planejando o orçamento: orçamento
individual e orçamento familiar.
Pagando as contas: receita e despesas.
Pagamento à vista ou a prazo.
Atenção aos juros.
Partindo para ação: saindo do vermelho
Pagamento à vista ou a prazo
Economia e desperdício

UNIDADE TEMÁTICA
USO DO CRÉDITO
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e oloca-las em prática.
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(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.

Objetos do
conhecimento
Crédito e Juros

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de conteúdo

Organizar e calcular pagamentos de empréstimos feitos de pessoas físicas
(familiares e/ou amigos), de forma a ter uma boa gestão da receita.
Simular diferentes formas de pagamento envolvendo a cobrança ou não de
juros.

Crédito e gestão de dívida: empréstimo financeiro de
pessoa física.

Analisar situações de compra levando em consideração a necessidade.

Atenção aos juros.
Supérfluo Vs. Necessidade.
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UNIDADE TEMÁTICA
APRENDENDO A POUPAR E INVESTIR
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.

HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
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Objetos do
conhecimento
Planejamento financeiro a
médio e longo prazo
Investimentos

Objetivos de aprendizagem
Compreender a necessidade do hábito de poupar.
Elaborar um planejamento de compra de produtos.
Organizar e planejar financeiramente a realização de sonhos a curto e médio
prazo.

Possibilidades de conteúdo
Poupança.
Realizando os sonhos.
Pensando no futuro: previdência e outras formas de
investimentos.

Conceituar previdência social e privada.

UNIDADE TEMÁTICA
EMPREGO
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
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HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
Objetos do
conhecimento
Empregabilidade
Condições e viabilidade de
trabalho

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de conteúdo

Pesquisar e reconhecer diferentes tipos de empregos (CLT, programa menor
aprendiz, estágios), elaborando um currículo adequado.

Tipos de emprego – Currículo.

Analisar e identificar as profissões consideradas do futuro.

Análise estatística entre as profissões.

Reconhecer os requisitos necessários para o exercício de uma profissão
compreendendo o conceito de empregabilidade.

Profissões do futuro e suas estratégias.

Identificar e diferenciar as formas de estágios como: menor aprendiz, jovem
aprendiz e programas de estágios variados.
Analisar as diferentes formas de estágios observando suas habilidades e
áreas de interesse.

Estágios.
Ter ou não ter um negócio próprio.

Analisar as vantagens e desvantagens de ter ou não um negócio próprio.

642

UNIDADE TEMÁTICA
EMPREENDEDORISMO
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
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Objetos do
conhecimento
Nosso negócio

Objetivos de aprendizagem
Pesquisar o mercado quanto à oferta de um produto/serviço.
Planilhar orçamento a partir dos itens abordados na fase do planejamento.
Calcular o custo de produção (despesas fixas e despesas variáveis) e o valor final de venda
para se obter lucro.
Calcular lucro máximo e mínimo, utilizando funções e uso de planilhas eletrônicas.

Possibilidades de conteúdo
Planejamento.
Orçamento e Investimento
Custo de produção Lucro: valor final de
venda.
Maximização de lucro.

UNIDADE TEMÁTICA
SOCIEDADE E CONSUMO
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e oloca-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
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(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
Objetos do
Objetivos de aprendizagem
Possibilidades de conteúdo
conhecimento
Práticas de consumo
Elaborar uma propaganda utilizando diferentes recursos e estratégias do
Marketing e Publicidade: a intenção de nos fazer
marketing.
gastar.
Pesquisar formas de evitar o consumismo.
Consumo e consumismo.
Armadilhas e escapes.
UNIDADE TEMÁTICA
Economia Familiar
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
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HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
Objetos do
conhecimento
Economia doméstica: Lar
sustentável.

Objetivos de aprendizagem
Compreender e praticar o reaproveitamento dos alimentos.

Possibilidades de
conteúdo
Reaproveitando alimentos.

Reconhecer as práticas contra desperdício alimentar como ações de consumo consciente.
Praticar a colaboração quanto a saúde financeira na economia do lar.
Compreender de que formas atitudes cotidianas auxiliam na economia e nas despesas fixas
mensais.
Valorizar a produção familiar.
Compreender a importância do cultivo.
Reconhecer as possibilidades de comercializar os produtos do cultivo familiar.

Economia doméstica de
cada residente do lar.
Importância de produzir e até
comercializar.
Renda familiar adicional para
as famílias pertencentes as
comunidades quilombolas.
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UNIDADE TEMÁTICA
NOSSA RELAÇÃO COM O DINHEIRO NO ENTENDIMENTO QUILOMBOLA
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e oloca-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
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Objetos do
conhecimento
Valor, mercadoria e
mercado.

Objetivos de aprendizagem
Compreender o uso e o significado dinheiro nas trocas em diversas relações sociais e institucionais
e a mais valia.
Conhecer outras experiências de moedas sociais locais; experiências de economias feministas.

Retomar o conceito de porcentagem sucessivas e o cálculo com e sem uso da regra de três,
relacionando-o à educação financeira e a economia solidária presentes nos territórios Quilombola,
(ex: 20% de 20%). Arrendamentos de terra para plantio na comunidade

Possibilidades de
conteúdo
A importância da Educação
Financeira no território
Quilombola e na sociedade.
Dinheiro: seu uso, significado
e a relação de poder.
Dinheiro e as relações
sociais e institucionais.
Porcentagem pensado a
partir dos conhecimentos da
comunidade.

UNIDADE TEMÁTICA
REORGANIZANDO A VIDA FINANCEIRA: ENDIVIDAMENTO
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
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HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
Objetos do
conhecimento
Economia doméstica
Organização da vida
financeira.

Objetivos de aprendizagem
Organizar-se financeiramente para reduzir as dívidas e despesas.
Organizar-se financeiramente de modo que contribua para o orçamento familiar.
Calcular juros simples sem o uso da regra de três e/ou função do 1º grau, relacionados ao orçamento.
Conceituar orçamento individual e familiar.
Analisar situações de compra levando em consideração a necessidade (supérfluo X necessidade).

Possibilidades de
conteúdo
Dívidas urgentes e dívidas
permanentes.
Planejando o orçamento:
orçamento individual e
orçamento familiar.
Pagando as contas: receita e
despesas
Atenção aos juros.
Partindo para ação: saindo
do vermelho.
Pagamento à vista ou a
prazo.
Economia e desperdício.
Economia e desperdício.
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UNIDADE TEMÁTICA
USO DO CRÉDITO-FINANÇAS SOLIDÁRIAS
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
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Objetos do
conhecimento
Crédito e Juros

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de conteúdo

Conceituar e identificar diferentes formas de linhas de crédito como:
consignado, agências financiadoras e pessoas físicas.

Empréstimo: De quem emprestar?

Analisar e comparar situações problemas envolvendo cartão de crédito,
crédito consignado e outras linhas de crédito.
Analisar e comparar situações problemas envolvendo crédito consignado e
outras linhas de crédito para aquisição de bens e imóveis.

Crédito e gestão de dívida: empréstimo financeiro
de pessoa física/pessoa jurídica.
Crédito consignado, custo efetivo total X custo
efetivo nominal.

UNIDADE TEMÁTICA
Aprendendo a poupar e investir
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
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HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
Objetos do
conhecimento
Planejamento financeiro a
médio e longo prazo
Investimentos

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de conteúdo

Identificar diferentes formas de investimento como: poupança, tesouro direto
e ações.

Poupança e investimento.

Compreender a necessidade do hábito de poupar e investir.
Conceituar previdência social e privada.
Analisar diferentes formas de pagamento.

Onde investir: o que é preciso saber?
Pensando no futuro: Previdência.
Compra de um bem: o que é melhor, pagar à vista
ou financiar?

UNIDADE TEMÁTICA
EMPREGO
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
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HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
Objetos do
conhecimento
Empregabilidade
Condições e viabilidade de
trabalho

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de conteúdo

Pesquisar e reconhecer diferentes tipos de empregos (CLT, programa menor
aprendiz, estágios), elaborando um currículo adequado.

Tipos de emprego – Currículo.

Analisar e identificar as profissões consideradas do futuro.
Analisar o custo/benefício na escolha das profissões.
Analisar as vantagens e desvantagens de ter ou não um negócio próprio.
Organizar e planejar financeiramente a realização de sonhos de curto, médio
e/ou longo prazo.

Análise estatística entre as profissões; Profissões
do futuro.
Investimento: profissão x salário.
Ter ou não ter um negócio próprio.
Realizando os sonhos.
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UNIDADE TEMÁTICA
EMPREENDEDORISMO
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
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Objetos do
conhecimento
Nosso negócio

Objetivos de aprendizagem
Pesquisar o mercado quanto à oferta de um produto/serviço.
Planilhar orçamento a partir dos itens abordados na fase do planejamento.
Calcular o custo de produção (despesas fixas e despesas variáveis) e o
valor final de venda para se obter lucro.
Calcular lucro máximo e mínimo, utilizando funções e uso de planilhas
eletrônicas.

Possibilidades de conteúdo
Planejamento.
Orçamento e Investimento.
Custo de produção Lucro: valor final de venda.

Maximização de lucro.

UNIDADE TEMÁTICA
SOCIEDADE E CONSUMO
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
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HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
Objetos do
conhecimento
Práticas de consumo

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de conteúdo

Elaborar uma propaganda utilizando diferentes recursos e estratégias do
marketing.
Pesquisar formas de evitar o consumismo.

Marketing e Publicidade: a intenção de nos fazer
gastar.
Consumo e consumismo.
Armadilhas e escapes.

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

HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
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HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
HABILIDADES RELACIONADAS AO AUTOCONHECIMENTO, EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar apoios e
recursos, para realizar projetos pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade.
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades,
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã.
Objetos do
conhecimento
Economia doméstica: Lar
sustentável

Objetivos de aprendizagem
Compreender e praticar o reaproveitamento dos alimentos.

Possibilidades de conteúdo
Reaproveitando alimentos.

Reconhecer as práticas contra desperdício alimentar como ações de
consumo consciente.
Praticar a colaboração quanto a saúde financeira na economia do lar.
Compreender atitudes cotidianas auxiliam na economia nas despesas fixas
mensais.
Valorizar a produção familiar.
Compreender a importância do cultivo.

Economia doméstica de cada residente do lar.
Importância de produzir e até comercializar.
Renda familiar adicional para as famílias
pertencentes às comunidades quilombolas.

Reconhecer as possibilidades de comercializar os produtos do cultivo
familiar.
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A metodologia implementada para o componente curricular Economia cooperativa e sustentabilidade visa um conjunto de práticas a
partir do escopo teórico propenso a desenvolver os objetivos de aprendizagem (Vide quadro organizacional) tendo como suporte o Livro do
Aluno, o Caderno do Aluno e o Livro do Professor próprios da Educação Financeira.
Porém, é crucial, visando à mediação específica da modalidade Educação Escolar Quilombola, que outros materiais, práticas e
vivências assumam a primazia e ponto de partida na condução do processo pedagógico, de modo a fazer dos suportes acima mencionados,
quando necessário, apenas instrumentos de mediação. Isto porque, devido à necessidade de localização do saber, o contexto
epistemológico e as vivências da comunidade se apresentam com infindáveis recursos. Diante disso, os livros didáticos se apresentam
como apoio pedagógico na veiculação dos saberes comunitários, que são direcionados para este saber específico qual o componente
curricular busca enfatizar.
Desta forma, as práticas e atividades em conjunto devem permitir às/aos estudantes desenvolverem as competências que venham
acionar os conhecimentos requeridos a fim de operar em seu cotidiano as várias ocasiões recorrentes sobre finanças. Para isso, faz-se
necessário que as/os estudantes se encontrem diante de metodologias ativas de aprendizagem, para que se percebam corresponsáveis
pela organicidade das atividades a serem desenvolvidas, sempre procurando solução para um problema ou situação da vida concreta, ação
salutar para qualquer pessoa tratar de modo organizado sua vida financeira.
Por isso, as atividades encaminhadas às/aos estudantes precisam ser orientadas a fim de obterem o resultado previamente
evidenciado na explanação da/do docente e esteja objetivamente caracterizado para as/os estudantes. Quanto à obtenção do resultado ou
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solução do problema, recorre a expedientes em que as/os estudantes se percebam tomando decisões, que posteriormente serão
averiguadas. Logo, elas/eles devem perceber que são responsáveis mediante os objetivos das propostas manifestadas.
A explanação ou explicitação a partir de múltiplas estratégias é muito importante para as/os estudantes, pois tende a socializar a
compreensão de possibilidades variadas para se obter um resultado salutar para o mesmo problema, de forma que as/os leve a
compreender que podem ser alcançados objetivos semelhantes por meio de variados recursos, ao contrário de se dispor a resolver
situações financeiras ou problemas sempre da mesma forma.
Na elaboração do trabalho pedagógico e apresentação das soluções ou estratégias para conhecer ou resolver situações financeiras,
é de suma importância adotar atividades em grupo. Desta maneira, faz-se importante recorrer a debates, estudos de casos, rodas de
conversa e outras formas de interação visando discutir ideias, elencar estratégias múltiplas e projetar soluções conjuntas.
Na condição de mediadora/mediador, a(o) docente deve colocar-se constantemente na condição de promover o protagonismo
discente, o que requer exercício constante a fim de fomentar que as/os estudantes proponham situações problemas – de forma que não
exponha ninguém em particular, situação familiar¬ ou comunitária –, que visem reconhecer as causas e possíveis abordagens para
superação das situações financeiras exploradas em cada atividade proposta.

O princípio formador que necessita balizar a avaliação na metodologia de ensino e aprendizagem deve propiciar meios para promover
o conhecimento e as respectivas habilidades e competências ancoradas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a fim de que as/os
estudantes se reconheçam protagonistas de sua aprendizagem. Para tanto, as formas de avaliação devem ser propostas preferencialmente
por meio de projetos de aprendizagem, resolução de problemas, atividades orientadas (BRASIL, 2018a), portfólios ou banners expositivos,
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infográficos etc. Os recursos digitais e os da comunicação mediante as novas tecnologias e mídias digitais não devem ser ignorados como
meio para veicular propostas avaliativas em situações nas quais estes instrumentos avaliativos forem oportunos.
Em todos os instrumentos avaliativos requer considerar “a avaliação da aprendizagem, com diagnóstico preliminar, e entendida como
processo de caráter formativo, permanente e cumulativo” (PARANÁ, 2021, p. 27). Diante disso, deve- se propiciar instrumentos ou situações
que permitam avaliar a formação processual ou de resultados, de forma contextualizada. As observações e análises colhidas devem servir
de dados privilegiados a referenciar as estratégias para recondução, manutenção ou aperfeiçoamento da prática pedagógica almejada.
Sobre este aspecto, evidencia-se a perspectiva avaliativa tanto da prática discente como docente.
Neste sentido, avaliar o rendimento escolar da/do estudante possui vínculo inquebrantável junto à Proposta Pedagógica Curricular,
cujos modos de avaliação devem encontrar-se em compatibilidade com a opção dos métodos instituídos pela unidade escolar e em
consonância com o contexto de aprendizagem do conhecimento que se busca aferir (PARANÁ, 2021, p. 33s). Desta forma, adota-se como
ponto de partida as múltiplas organizações propiciadas pela escola (programas, projetos, rádio escola, feiras culturais) que possam propiciar
modos e práticas de aprendizagem passíveis à análise.
Cabe a/o docente averiguar constantemente se seu trabalho pedagógico está respaldado junto à necessidade mediadora do
processo de aprendizagem, a saber, propiciar ao estudante a mobilização de conhecimentos e saberes que lhes permita articular, expressar
e atuar socialmente de maneira autônoma e com postura crítica junto à comunidade e em todos os espaços sociais que lhe aprouver.

Quanto aos recursos para este modo de mediação pedagógica, podemos lançar mão de modos tradicionais de apresentação e
debate, através de: Aulas expositivas e dialogadas, - Projeção de Vídeos e Áudios a introduzirem os assuntos a discutir, Leitura e discussão
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em sala de aula sobre textos didáticos e paradidáticos, Fomentar a criação de conteúdo temático a partir de recursos digitais (websites,
podcast, fóruns, vídeos em plataformas, flyers etc.) e analógicos (peças teatrais, cartazes, rodas de conversas, júri simulado etc.), sob
supervisão docente, além da criação de Grupo de estudos e Trabalho.
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EMENTA – ANCESTRALIDADE NEGRA E LUTA POR DIREITOS

Título do
Curricular

Componente Ancestralidade negra e luta
por direitos

Etapa de Ensino

Ensino Médio: 1ª série

Carga Horária

1ª série: 02 aulas semanais

Conforme a resolução n. 08/2012 CNE/CEB, que define Diretrizes Nacionais da Educação Escolar Quilombola, Art. 36 quanto a
construção do currículo e o que deve o Ensino Médio propiciar (Art. 20) como última etapa da Educação Básica, a saber, em seu inciso II,
no que tange a “formação capaz de oportunizar o desenvolvimento das capacidades de análise e retomada de decisões, resolução de
problemas, flexibilidade, valorização dos conhecimentos tradicionais produzidos pelas suas comunidades e aprendizado de diversos
conhecimentos necessários ao aprofundamento das suas interações com seu grupo de pertencimento” (BRASIL, 2012. Grifo nosso),
mas, principalmente, o Art. 21 e seu parágrafo único, quando se lê:

Art. 21 Cabe aos sistemas de ensino promover consulta prévia e informada sobre o tipo de Ensino Médio adequado às diversas
comunidades quilombolas, por meio de ações colaborativas, realizando diagnóstico das demandas relativas a essa etapa da Educação
Básica em cada realidade quilombola.
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Parágrafo Único As comunidades quilombolas rurais e urbanas por meio de seus projetos de educação escolar, têm a prerrogativa de
decidir o tipo de Ensino Médio adequado aos seus modos de vida e organização social, nos termos da Resolução CNE/CEB nº 2/2012.
(BRASIL, 2012. Grifo nosso)

Diante do disposto, como subsídio para elaboração da proposta pedagógica das unidades escolares quilombolas e suas respectivas
instruções regimentares, apresenta-se a ementa do componente curricular Ancestralidade Negra e luta por direitos, pensado, proposto
e elaborado a partir dos anseios indicados das escolas quilombolas do Estado do Paraná, sob os princípios da Educação Escolar Quilombola
(Resolução CNE 04/2012), fomentado e criado em colaboração com o movimento organizado do Coletivo de Educação Escolar
Quilombola do Paraná e sob a compilação da Equipe de Educação Escolar Quilombola, do Departamento de Diversidade e Direitos
Humanos, da Secretaria da Educação e do Esporte, em conformidade com o Indicação CEE 04/2021.

Fundamentar a Educação Escolar Quilombola sob o princípio da ancestralidade africana que na diáspora permitiu a composição
da sociedade e cultura brasileira. Assim, em mobilização afrodiaspórica busca-se compreender a trajetória quilombola por meio de suas
lutas e marcos civilizatórios, abordando com mais afinco a luta negra/quilombola pró-emancipação, com o intuito de que as/os estudantes
se percebam como seres políticos e sujeitos de direito.
•

Organizar e mobilizar processos de aprendizagem sobre ancestralidade negra, possibilitando às/aos estudantes entender a
África como berço civilizatório da humanidade;

•

Refletir sobre as noções de ancestralidade na educação quilombola, para fundamentar a compreensão de educação como
processo coletivo, cultural e simbólico;
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•

Analisar a ancestralidade como uma dimensão educativa cotidiana, presente na realidade das comunidades quilombolas e
comunidades negras tradicionais, a qual está enraizada e fundamentada na relação com os ancestrais, na relação com a
natureza, na coletividade, na cultura e na vivência simbólica no território;

•

Promover o reconhecimento dos movimentos sociais negros nas conquistas e lutas por direitos.

A proposta para o componente curricular Ancestralidade negra e luta por direitos requer a referência a condição vivencial ou potência
de vida daquelas e daqueles que precederam, no tempo e fora do tempo, a atualização do existir cotidiano. A ancestralidade africana nativa
ou diaspórica enquanto tema escolar requer ser localizada naquilo que lhe origina e, sob este aspecto, requer uma episteme educativa ou
pedagogia que carregue em seu bojo de saberes a cosmo percepção inerente ao que se busca conhecer e propor nas mediações
pedagógicas. Sob esta lógica, evidencia-se que propor a ancestralidade como tema epistemológico evoca a necessidade de pautarmos o
saber a partir de pedagogias e saberes outros, que evidenciem a fragilidade ou insuficiência da educação fundamentada sob a dicotomia
corpo/alma (biológica/espiritual) própria da cultura eurocêntrica colonialista.
A ancestralidade africana, responsável pela resistência e existência das comunidades quilombolas, é sede e fonte do sentido
existencial para as pessoas negras que assim se reconhecem a partir do pertencimento de sua negritude. Na organização primordial dos
quilombos – organização política – majoritariamente negra, os casos brasileiros acolhiam em seus territórios na vastidão do Brasil rural,
pessoas brancas pobres e postas à margem do sistema escravista econômico. Também havia casos de quilombolas que travavam alianças
com comunidades indígenas dentro e fora de seus territórios (GOMES, 2015, p.58s).
Na dinâmica populacional inerente aos processos estatais estimulados em todas as esferas do poder e desenvolvidos,
principalmente na região sul brasileira, os contingentes populacionais negro e indígena foram (são) seletivamente preteridos em favor da
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política eugênica e cultural de embranquecimento da sociedade. Sob este efeito, as comunidades tradicionais negras e de remanescentes
quilombos não ficaram ilesas. Assim, o reordenamento incutiu processos de hibridismos culturais, além, é claro, da miscigenação das
comunidades quilombolas hodiernas.
Por certo que o conflito e a resistência são elementos inerentes em todo processo dinâmico, as mobilizações culturais e
populacionais que formam os quilombos hoje representam como cada comunidade traçou suas estratégias para manter e promover suas
vivências. Deste modo, a ancestralidade afrodiaspórica coligada ao reconhecimento da luta é um conhecimento elementar a cada
comunidade tradicional negra e toda comunidade quilombola demanda o conhecimento de suas vivências de outrora, a fim de que, em
perspectiva sakôfa, possa organizar seus saberes presentes, e atualizar a memória ancestral, girando a roda do existir como potência
geradora da vida a fim de promovê-la em cada vivente.
No componente curricular Ancestralidade negra e luta por direitos as mediações pedagógicas têm como princípio garantir que a
modalidade da Educação Escolar Quilombola partilhe o conhecimento, compreensão, prática, respeito e atualização da Ancestralidade
africana (CEQ. DIOGO RAMOS), de modo a propiciar o entendimento, reconhecimento e reverência à trajetória quilombola fundamentada
no princípio da territorialidade, bem como, “da memória coletiva, marcos civilizatórios, línguas reminiscentes, práticas culturais, tecnologias
e formas de produção de trabalho, acervos e repertórios orais, festejo, usos, tradições e demais elementos que formam o patrimônio cultural
das comunidades quilombolas e de todo o país (BRASIL, 2012, p.3).
Com isto, a formação exigida para a especificidade curricular deste componente remete-se primeiramente a dimensão da
consciência quanto a identidade quilombola. Noção esta que requer impreterivelmente ser acrescida de formação acerca dos saberes
sobre ancestralidade negra africana, comunidades e etnias africanas, origem e composição da cultura afro-brasileira, sobretudo o saber
suleado a partir da noção de quilombismo, no qual, o quilombo, além de todo conhecimento empírico, também se categoriza como lugar de
“continuidade da luta por um tempo de justiça, liberdade e [equidade]”, (NASCIMENTO, 2019, DEDICATÓRIA).
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Ao entender que a comunidade quilombola (enquanto morada) protagoniza o seu direito à educação escolar como política pública
educacional, faz-se importante ressaltar que esta ação corrobora para a interconexão das diversas comunidades tradicionais negras e de
quilombo entre si mesmas, mas também apresenta as raízes de compartilhamento de vivências econômicas e sociais (saberes e práticas)
junto às epistemologias de outras comunidades de vizinhos e parentes, a saber, dos povos originários. Com reconhecimento destas
encruzilhadas politizadas, socializáveis, pedagógicas e economicamente viabilizadas (BRASIL, 2012, p.3), é mister compreender que a
educação escolar quilombola contribui para o fortalecendo dos laços solidários, bem como permite consolidar as singularidades de cada
comunidade.
Para a efetividade salutar da mediação pedagógica do componente Ancestralidade negra e luta por direitos, faz-se necessário
que o docente que irá assumir as aulas oportunize o conhecimento científico de âmbito sociológico do povo negro africano e afro-brasileiro
e suas respectivas comunidades tradicionais, bem como reflita e debata sobre o saber historiográfico das pessoas pretas desde a África
até este território diaspórico chamado Brasil. Por fim, para que este componente curricular seja mobilizado sob a ótica da educação
filosófica, exige-se que as vivências permitam ao sujeito admirar o cotidiano da vida pulsante em todo acontecimento da comunidade, para
que, a partir da experiência, se problematize a situação vivenciada na singularidade de ser e tornar-se quilombola e/ou de aquilombar-se,
ou seja, na condição de resistência e luta contra os ideais colonizadores do passado, mas sob nova roupagem. Diante do exposto, caberá
às/aos docentes de Sociologia, História, Filosofia ou Geografia desempenharem sua função nas aulas do presente componente
curricular.
As interações a mediar o conhecimento escolar quilombola sob as linhas do componente curricular Ancestralidade negra e luta por
direitos demandam trazer à consciência crítica a importância de se desenvolver uma práxis que atualize a ancestralidade negra em cada
integrante da comunidade escolar, ancestralidade negra esta que condiciona a existência e alimenta as estratégias de luta.
A luta se encontra presente nas formas de resistências mais sublimes como também nas formas mais trágicas, seja na ginga da
capoeira ou na maleabilidade e inventividade política de Palmares e seus líderes a exemplo de tantos outros quilombos, seja nas mães
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africanas grávidas a se lançarem ao mar para que seus rebentos não conhecessem em seus corpos a maafa 19cultivada pela civilização do
ocidente. Da mobilização dos jangadeiros comandados pelo Dragão do Mar20, as passeatas do Reverendo King21, de Tereza de Benguela22
à Luísa Mahin 23e seu filho, Luís Gama 24(1930-1882), das táticas abolicionistas de Frederick Douglas 25(1818-1895) e José do Patrocínio26,
ao movimento decolonialista inaugurado por Frantz Fanon27 e a redemocratização verdadeira conclamada de Lélia Gonzales 28(1935-1994)
até o momento presente, que nos revelam que, a exemplo dos muitos feitos de nossos ancestrais, ainda existem pelejas a serem
enfrentadas e celebrações a comemorar as vitórias.

Cf. ANI, Marimba. Yurugu: An African-cetered critique of european cultural thought and behavior. Trento: African World Press, 1994. O conceito de ‘maafa’
fora inserido pela antropóloga estadunidense, Marimba Ani, a fim de representar a ininterrupta prática da cultura ocidental em promover (por diversos métodos) a
desumanização dos filhos de África no continente e em diáspora, seja por desintegrar, negar ou anular as vivências do povo preto. A terminologia recorrente de
‘maafa’, termo kiswahili, tem como equivalente a expressão: “grande destruição”.
20 Epíteto dado a Francisco José do Nascimento (1839-1914), conhecido popularmente como Chico da Matilde. Ele foi responsável por liderar os jangadeiros no
impedimento de embarcação de escravizados no Porto do Ceará, culminando em tornar a província a primeira no país em se libertar da escravização.
21 Martin Luther King (1955-1968) Reverendo e ativista norte americano um dos símbolos da luta pelos direitos civis estadunidenses.
22 Rainha e liderança quilombola no séc. XVIII, estrategista e símbolo da resistência e poder da mulher preta.
23
Articulara e uma das lideranças das principais revoltas do séc. XIX na província da Bahia.
24
Advogado que defendeu a causa da liberdade de centenas de escravizados no Brasil.
25
Grande idealizador e palestrante em favor da abolição dos escravizados estadunidenses.
26
Jornalista e com trânsito fácil entre os cidadãos de destaque na corte, Patrocínio, foi o principal promotor e articulista do movimento abolicionista no Brasil.
27 Doutor em psiquiatria, filósofo e ativista martinicano é uma das referências mais aclamadas nos estudos e ações anticolonialistas até os dias atuais.
28
Professora, intelectual, ativista e antropóloga brasileira que na condição de fundadora do Movimento Negro Unificado em defesa da valorização das mulheres negras,
faz de suas aulas e palestras pontos de ebulição e enfrentamento à ditatura do golpe militar de 1964.
19
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UNIDADE TEMÁTICA
RECONHECIMENTO DAS RAÍZES DA HISTÓRIA E CULTURA DA POPULAÇÃO NEGRA DESDE ÁFRICA
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
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Objetos
do conhecimento
Espiritualidade negra e
valores civilizatórios
negros como núcleo de
resistências

Unidade Cultural da
África

Objetivos de aprendizagem
Entender a ancestralidade como constituinte da história individual e coletiva.
Reconhecer o significado sagrado da ancestralidade na concepção africana.
Identificar o papel dos elementos da natureza para a ancestralidade negra.
Reconhecer a vivência ancestral que compõe a história da população negra,
tendo por base as vozes dos/as intelectuais negras/negros africanos e
brasileiros, e gritos das comunidades.
Proporcionar o conhecimento a respeito dos diversos cultos e ritos em
celebração à ancestralidade praticados em diferentes culturas africanas.

Possibilidades de conteúdo
Culto dos antepassados.
Culto às cinzas.
Culto ao fogo.
Culto aos mortos.
A tradição e os mais velhos.

História do Matriarcado e do Patriarcado africano.

Refletir sobre o feminino na ancestralidade negra.
Civilizações africanas

Reconhecer a importância do Continente Africano como berço da
humanidade e do conhecimento.
Identificar os modos de organização das civilizações e impérios africanos.
Desenvolver a reflexão a partir das filosofias africanas como modo de vida.

O Kemet.
Núbia e a formação do Reino Kush.
Etiópia e o Império Axum.
Reino de Gana.
Império Mali.
Império do Benin.
Império Songai.
Império Zulu.

Principais grupos
linguísticos culturais
africanos no Brasil

Compreender a dinâmica da presença da população negra no Brasil desde a
chegada dos primeiros navios negreiros à atualidade.

Bantos.
Sudaneses.

Conhecer as tecnologias desenvolvidas pelos grupos étnicos africanos e sua
relação com a história da escravização.
Compreender, conhecer e valorizar o pluralismo e a diversidade cultural
presente na tradição dos diversos povos da diáspora africana.
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Maafa – A diáspora negra

Reconhecer o protagonismo de africanos e africanas na luta contra o tráfico
negreiro em África.
Investigar a narrativa sobre a memória da escravização nos países africanos.
Localizar geograficamente os pontos de tráfico transatlântico de escravizados
em África e Brasil para reconhecer nossas origens étnicas.
Compreender a diferença entre trabalho escravo indígena e africano no
Brasil.

A cultura afro-brasileira

Identificar os grupamentos dos sujeitos e grupos étnicos que retornam ao
continente africano.
Compreender o complexo e dinâmico processo de formação e transformação
da cultura a partir do conhecimento advindo das nações africanas para o
território brasileiro.
Identificar afinidades culturais entre países africanos e Brasil.
Compreender e conhecer as diversidades religiosas afro-brasileiras presentes
nas comunidades quilombolas e tradicionais negras.
Compreender a importância da contação de histórias presente nas
comunidades negras e quilombolas.
Identificar e reconhecer conhecimentos e a sabedoria dos antepassados, bem
como dos mais velhos.

Os principais portos de migração.
As rotas comerciais de almas.
Rotas terrestres e o processo de embarque.
O ritual do não retorno.
Definição de negro e negro-da-terra.
Nações e indivíduos africanos que retornaram à
África após um período de escravização.
A inserção do modus vivendi (hábitos) africano no
cotidiano brasileiro.
Técnicas e saberes (metalurgia, arquitetura,
medicina etc.) de nações africanas que rumaram
cativas para o Brasil.
Religiões africanas como matriz para religiões e
espiritualidades brasileiras.
O valor da Tradição oral (cosmo-percepção africana,
ética e historicidade).
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UNIDADE TEMÁTICA
A POPULAÇÃO NEGRA NO BRASIL: LUTA PELA LIBERDADE E O PÓS-ABOLIÇÃO
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
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Objetos do
conhecimento
Vivência e busca pela
liberdade

Objetivos de aprendizagem
Reconhecer as estratégias de liberdade da escravização brasileira.
Identificar o protagonismo de mulheres e homens negros na luta contra a
escravização.
Reconhecer os Movimentos negros e articulação das pessoas negras na causa
abolicionista brasileira.
Reconhecer os diferentes modos de organizações sociais nos territórios de
resistência à escravização.
Refletir sobre as lutas quilombolas no período escravagista.
Refletir sobre a intencionalidade das leis abolicionistas.
Analisar e refletir os desdobramentos e fragilidades da Lei Áurea para a
população negra brasileira.
Problematizar a estratificação social a partir da população “liberta”, ressaltando
desigualdades de gênero e étnico-raciais.

Possibilidades de conteúdo
Quilombo como modelo de resistência orgânica.
As lideranças quilombolas (Nacionais, Regionais e
locais) e a luta contra o modelo escravocrata.
Revoltas revolucionárias do povo preto.
Heroínas/Heróis negros/negras.
Leis do período escravagista.
Leis após a abolição.
A política de embranquecimento no Brasil e no
Paraná.

Refletir sobre a luta contra a segregação racial, espacial e periferização nos
espaços urbanos e rurais.
Refletir sobre a luta pela mobilidade, trabalho, lazer, educação, saúde,
segurança, entre outros direitos requeridos para a população negra.
Reconhecer a diversidade étnica e cultural do Brasil e demais países Latinos
americanos, sua resistência pautada nas territorialidades de povos indígenas,
comunidades remanescentes de quilombos, caiçaras, entre outras minorias
étnicas e seus direitos legais.
Reconhecer manifestações de diferentes formas de violência no espaço
geográfico e suas relações com as migrações, desigualdade e vulnerabilidade
social nas comunidades quilombolas.
Reconhecer contextos de conflitos armados, golpes de Estado, guerras civis,
regimes ditatoriais e totalitários, e a violação de direitos humanos nas
comunidades quilombolas (por meio de perseguições religiosas e políticas,
terrorismo e outras formas de repressão).
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UNIDADE TEMÁTICA
NOSSA HISTÓRIA EM MOVIMENTO: LUTAS CONTEMPORÂNEAS DA POPULAÇÃO NEGRA E QUILOMBOLA
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CIENTÍFICO:
(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de
tecnologias digitais.
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e
argumentos, por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais, como liberdade, democracia, justiça
social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.
HABILIDADES RELACIONADAS AO PENSAR E FAZER CRIATIVO:
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de
mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em prática.
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com confiança e
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos.
HABILIDADES RELACIONADAS À CONVIVÊNCIA E ATUAÇÃO SOCIOCULTURAL:
(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo que
assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional,
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum.
Objetos do
conhecimento
Cotidiano Quilombola e a
luta por direitos

Objetivos de aprendizagem

Possibilidades de conteúdo

Reconhecer o papel dos Movimentos sociais nos espaços urbano e rural:
objetivos, ações e transformação da sociedade.

A Coordenação Nacional de Articulação das
Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ).

Entender o território quilombola como espaço de construção da identidade
individual e coletiva e o direito à tal terra como processo de “reparação” não
consolidada no pós-abolição.

Pautas históricas e permanentes dos Movimentos
Negros.

Estabelecer relação entre os cuidados específicos para a saúde da população
negra como um direito conquistado na coletividade.

Constituição de 1988.
OIT 169.
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Compreender a importância do direito à educação diferenciada em consonância
com a realidade das comunidades quilombolas, sendo esta uma reivindicação
coletiva.
Estabelecer relação entre o histórico da população negra e as políticas
afirmativas em vigência.
Refletir sobre o direito às cotas raciais para acesso à educação superior como
uma luta validada internacionalmente.

Conferência de Durban.
Demarcação legal dos territórios Quilombola X
desmarcação latifundiária (grilagem).
Ações afirmativas de acesso e permanência da
população negra às políticas públicas.
Princípios de uma educação antirracista.

Compreender a política de cotas raciais no mundo do trabalho como uma luta
do movimento negro.
Identificar os impactos socioambientais das atividades econômicas
(desmatamento, assoreamento, queimadas, erosão, poluição do ar, do solo, das
águas, redução da biodiversidade etc.) em territórios negros tradicionais e
indígenas.
Relacionar os movimentos indígenas e quilombolas em relação ao
desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente, a
sustentabilidade e os problemas socioambientais locais.
Compreender textos que possam dar margem à reflexão de cunho filosófico,
dessa forma cremos estar caminhando ao desenvolvimento de valores
importantes para a formação do estudante do ensino médio: Solidariedade,
responsabilidade e compromisso pessoal.
Refletir nas suas ações individuais e coletivas, e na responsabilidade e
comprometimento com a sociedade em que vive e ampliar a capacidade de
interpretações das diferentes instituições sociais.
Identificar um processo educacional no qual todos se reconheçam enquanto
parte integrante da sociedade, em direção à igualdade, e a importância dos
valores, e hábitos ancestrais.

676

Para as aulas de Ancestralidade negra e luta por direitos requer-se que a informação e compressão dos objetos de aprendizagem
e competências gerais sejam acessíveis e problematizadas por parte da/do educanda(o), oportunizando a organização de um horizonte de
possibilidades para seus projetos acadêmicos e/ou profissionais.
Para tanto, o encaminhamento metodológico visa mobilizar os(as) estudantes para compreensão e formulação de seus respectivos
e singulares horizontes de possibilidades que buscaram enquanto fins a serem alcançados. De modo que o zelo coletivo que fortalece a
necessidade salutar do cuidado de si e do outro, bem como da consciência ambiental, precisam ser constantemente pautados visando a
máxima aplicabilidade de seus alcances benéficos nas interações juntos aos demais atores comunitários que também se encontram na
elabora, ou efetivação dos seus objetivos (fins) sejam de ordem pessoal ou profissional.
Deste modo, cabe enquanto um encaminhamento metodológico a ser encorajado para o componente curricular Ancestralidade
negra e luta por direitos a preparação de situações problemas por parte das/dos educandos sob a orientação da/do docente na etapa de
construção. Pois, quando se oportuniza à/ao estudante a incumbência de fomentar a informação, reflexão, discussão e implementação das
propostas nos encontros, pratica-se e estimula-se a autonomia e a corresponsabilidade para com seu processo de aprendizagem.

Dentre as orientações acerca do componente curricular Ancestralidade negra e luta por direitos, faz-se necessário destacar os
procedimentos avaliativos a serem adotados. É importante que o professor elabore instrumentos avaliativos, tais como, relatórios, portfólio,
elaboração de ambientes virtuais coletivos, autoavaliação, entrevistas, trabalhos que permitam às/aos educandas(os) partilharem pelos
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meios e instrumentos viáveis ao seu contexto (vídeos, podcast, textos poéticos, etc.) seus objetivos que virão a ser. O importante é que
estes meios avaliativos qualitativos venham a auxiliar e registrar o engajamento da/do estudante, fornecer um quadro o mais detalhado
possível dos próximos passos almejados ao final desta etapa da educação formal e qualificar o quanto os alunos se apropriaram do conceito
de cidadania.
A atuação do professor, ao proceder a avaliação desse componente deve se dar de forma diagnóstica, contínua, processual e
sistemática. Tanto os registros dos docentes quanto às produções dos estudantes servem como subsídios para analisar as práticas
pedagógicas, compreendidas como instrumento de aprendizagem que permitem a retomada e reorganização do processo de “ensinagem”
(ensino/aprendizagem).

Quanto aos recursos para este modo de mediação pedagógica, podemos lançar mão de modos tradicionais de apresentação e
debate, através de: Aulas expositivas e dialogadas, projeção de vídeos e áudios que introduzam os assuntos a serem discutidos, leitura e
discussão em sala de aula sobre textos didáticos e paradidáticos, fomento à criação de conteúdo temático a partir de recursos digitais
(websites, podcast, fóruns, vídeos em plataformas, flyers etc.) e analógicos (peças teatrais, cartazes, rodas de conversas, júri simulado
etc.), sob supervisão docente, além da criação de Grupo de estudos e trabalho.
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