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APRESENTAÇÃO
Com a publicação da Lei n. 13.415, de 13 de fevereiro de 2017 (BRASIL,
2017), foi estabelecida uma nova organização para o Ensino Médio em
todo o país. Dentre as principais mudanças, destacam-se a ampliação da
carga horária de estudos, a primazia da formação integral do estudante, a
estruturação do currículo por áreas do conhecimento, e a oferta do mesmo
a partir de uma organização curricular inovadora. Essa organização agora
deve contemplar uma Formação Geral Básica (FGB), na qual os estudantes
aprofundam as aprendizagens desenvolvidas no Ensino Fundamental, e
também os Itinerários Formativos (IF), que permitem aos estudantes delinear
sua formação a partir dos seus objetivos de vida.
Tendo em vista essas mudanças, a publicação da Resolução n. 03,
de 21 de novembro de 2018 (BRASIL, 2018a), pelo Conselho Nacional de
Educação/Câmara de Educação Básica (CNE/CEB), que atualiza das Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, e a publicação da Resolução n.
04, de 17 de dezembro de 2018 (BRASIL, 2018b), pelo Ministério da Educação/
Conselho Nacional de Educação (MEC/CNE), que institui a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) para a etapa do Ensino Médio (BRASIL, 2018c),
o Estado do Paraná iniciou a elaboração do Referencial Curricular para o
Novo Ensino Médio do Paraná. Esse processo contou com a colaboração de
inúmeros profissionais da Educação Básica e do Ensino Superior, de grupos
de estudos de universidades locais e de toda a comunidade paranaense.
Destaca-se também o apoio, a parceria e a colaboração do Conselho Estadual
de Educação.
Este Referencial está estruturado em três seções: o Texto Introdutório,
a Formação Geral Básica e os Itinerários Formativos.
O Texto Introdutório apresenta o cenário da oferta atual do Ensino
Médio em todo o Estado, as percepções e os interesses dos estudantes para
essa etapa de ensino, e uma análise sobre as juventudes e sua diversidade.
Também contempla os pressupostos teóricos e pedagógicos a partir dos
quais todo o documento foi estruturado.
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A Formação Geral Básica contempla a organização curricular, visando
ao desenvolvimento de competências e habilidades a partir do aprofundamento das aprendizagens desenvolvidas no Ensino Fundamental. Está
estruturada em quatro áreas do conhecimento, a saber: Linguagens e suas
tecnologias, Matemática e suas tecnologias, Ciências da Natureza e suas
tecnologias e Ciências Humanas Sociais e Aplicadas. Em cada uma dessas
áreas são trabalhadas as habilidades específicas por meio da articulação
dos componentes curriculares.
Os Itinerários Formativos estão organizados em subseções. Em um
primeiro momento, apresentamos o Projeto de Vida, em formato de componente curricular, pois o mesmo perpassará os três anos do Ensino Médio.
Na sequência, os Princípios Organizadores para a elaboração de Itinerários
Formativos, que objetivam orientar as Redes de Educação na estruturação
de suas propostas. Também apresentamos quatro Itinerários Formativos
de Aprofundamento, um por área de conhecimento, com suas respectivas
trilhas de aprendizagem. Por fim, são explicitados os princípios balizadores
do Itinerário da Formação Técnica e Profissional (ETP).
Essas três seções apresentam uma sinergia que possibilitará o desenvolvimento pedagógico das instituições de ensino que ofertam a etapa do
Ensino Médio, como o da prática docente, a partir da premissa da formação
integral do sujeito.
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Como apresentado no Texto Introdutório deste Referencial, a estrutura
curricular do Ensino Médio será composta de duas partes indissociáveis: a
Formação Geral Básica (FGB) e os Itinerários Formativos (IF). Segundo a
Resolução CNE/CEB n. 03/2018 (BRASIL, 2018a), os IF são um conjunto
de unidades curriculares “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”. Constituindo-se a parte flexível do
currículo, o art. 12 da mesma Resolução salienta que os IF devem “considerar
as demandas e necessidades do mundo contemporâneo, estar sintonizados
com os diferentes interesses dos estudantes e sua inserção na sociedade”
(BRASIL, 2018a). Sob essa ótica, os IF são destinados ao aprofundamento
e ampliação da aprendizagem na área do conhecimento ou na educação
profissional e tecnológica escolhida pelo estudante, objetivando:

ITINERÁRIOS FORMATIVOS
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•

•

•

•

Aprofundar as aprendizagens relacionadas às competências gerais, às Áreas de Conhecimento e/ou à Formação
Técnica e Profissional;
Consolidar a formação integral dos estudantes, desenvolvendo a autonomia necessária para que realizem seus
projetos de vida;
Promover a incorporação de valores universais, como
ética, liberdade, democracia, justiça social, pluralidade,
solidariedade e sustentabilidade; e
Desenvolver habilidades que permitam aos estudantes ter
uma visão de mundo ampla e heterogênea, tomar decisões
e agir nas mais diversas situações, seja na escola, seja no
trabalho, seja na vida. (BRASIL, 2018a).

Os IF devem ser elaborados a partir de quatro eixos estruturantes: Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção
Sociocultural e Empreendedorismo. O Ministério da Educação, por meio
da Portaria n. 1.432/2018 (BRASIL, 2018b), item 04, destaca que cada um
desses eixos tem como ênfase:

Investigação científica: ampliar a capacidade dos estudantes de
investigar a realidade, compreendendo, valorizando e aplicando
o conhecimento sistematizado, por meio da realização de práticas e produções científicas relativas a uma ou mais Áreas de
Conhecimento, à Formação Técnica e Profissional, bem como a
temáticas de seu interesse.
Processos Criativos: expandir a capacidade dos estudantes de
idealizar e realizar projetos criativos associados a uma ou mais
Áreas de Conhecimento, à Formação Técnica e Profissional, bem
como a temáticas de seu interesse.
Mediação e Intervenção Sociocultural: ampliar a capacidade dos
estudantes de utilizar conhecimentos relacionados a uma ou mais
Áreas de Conhecimento, à Formação Técnica e Profissional, bem
como a temas de seu interesse para realizar projetos que contribuam
com a sociedade e o meio ambiente.
Empreendedorismo: expandir a capacidade dos estudantes de
mobilizar conhecimentos de diferentes áreas para empreender
projetos pessoais ou produtivos articulados ao seu projeto de vida
(BRASIL, 2018b).

Cada um desses eixos contempla, em si, um conjunto de habilidades que, conjugadas às Áreas do Conhecimento e à Formação Profissional
e Tecnológica, fomentam o processo de ensino-aprendizagem.

ITINERÁRIOS FORMATIVOS
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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.

(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.

(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.

(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.

(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.

(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.

(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.

(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.

(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.

(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações
científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos.

Fonte: Portaria n. 1.432/2018 (BRASIL, 2018b).

Empreendedorismo

Mediação e Intervenção
Sociocultural

Processos Criativos

(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade,
atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias digitais.

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.

HABILIDADE

EIXO ESTRUTURANTE

Quadro 1 – Organização das habilidades.

Essas habilidades, integradas ao processo de ensino-aprendizagem,
propiciam a investigação da realidade a partir do conhecimento acumulado
pela humanidade, utilizando-se soluções inovadoras e criativas, a fim de
que possam contribuir com a sociedade por meio de ações que estão em
consonância com o Projeto de Vida do estudante.
Destaca-se que a estrutura da oferta dos IF deve seguir o disposto
no Texto Introdutório. Entretanto, é fundamental que as possibilidades e
estratégias pedagógicas para a realização dessa oferta considerem a taxa
de abandono entre a 1ª e 2ª séries do Ensino Médio, que vem crescendo
exponencialmente. De outro, é salutar considerar o posicionamento dos
estudantes frente ao período de escolha dos IF. Como foi apresentado no
Texto Introdutório, a maioria se sente mais segura para essa escolha entre
a 1ª e 2ª séries. Por isso, pensar propostas pedagógicas e atividades que
sejam conectadas com contexto social, e os interesses dos estudantes, se
constitui uma estratégia fundamental.
Essas escolhas pedagógicas podem ser variadas e ficam sob o arbítrio
das Redes e Instituições de Ensino. Algumas possibilidades de escolha são
a oferta de:
•

Unidades Curriculares Eletivas: têm como finalidade ampliar o
conhecimento dos estudantes frente a uma temática específica,
inserida em um contexto interdisciplinar. Elas podem ter como
objetivo aprofundar as habilidades da FGB e/ou ainda estimular o
estudante no processo de construção de seu projeto de vida. As
eletivas, como o próprio nome indica, são de escolha dos estudantes.

•

Projetos Integradores: são unidades curriculares de caráter interdisciplinar, que objetivam articular a teoria e a prática no processo de
ensino-aprendizagem. Para tanto, as temáticas abordadas devem
estar voltadas para a busca de soluções criativas para temas do
cotidiano, a partir de saberes desenvolvidos ao longo dos estudos.

•

Trilhas de Aprendizagem: são unidades temáticas, que integradas,
visam o aprofundamento de saberes por meio da problematização,
da investigação científica e da intervenção social. Destaca-se que a
Trilha de Aprendizagem não pode ser concebida de forma isolada,
ela precisa estar inserida em um percurso formativo com objetivos
claros e intencionalidade pedagógica.

ITINERÁRIOS FORMATIVOS
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O Referencial Curricular para o Ensino Médio do Paraná, visando
subsidiar o Sistema de Educação no desenvolvimento dos IF, está
estruturado da seguinte forma:

Princípios Organizadores para a
Elaboração de Itinerários Formativos
Esta seção apresenta os princípios pedagógicos que objetivam auxiliar
na elaboração de unidades curriculares que integrarão os IF. Relacionando
as habilidades de cada um dos eixos estruturantes dos IF com as habilidades
de cada uma das áreas do conhecimento, são apresentados objetivos para
o trabalho pedagógico e encaminhamentos metodológicos. Evidencia-se
que também são apresentados princípios para a conjugação de duas áreas
do conhecimento, para a estruturação de unidades curriculares de caráter
interdisciplinar.

Projeto de Vida
Esta seção apresenta um aprofundamento teórico sobre a importância do Projeto de Vida no contexto da proposta do Novo Ensino Médio.
Sendo esse componente curricular responsável por auxiliar o estudante nas
escolhas de sua trajetória escolar e posteriormente profissional, deve ser
compreendido não como detentor de um saber específico, mas como um
articulador entre as várias ofertas de IF. Dessa forma, sua intencionalidade,
metodologia e avaliação são apresentadas em um sentido formativo. De outro,
também é apresentada uma proposta pedagógica e unidades temáticas que
podem ser utilizadas pelas Redes e Instituições de Ensino na elaboração
de seus currículos. Destaca-se que, tendo em vista a complexidade desse
componente curricular, o perfil do professor não está atrelado somente
à sua formação acadêmica, mas à sua capacidade de articular propostas
curriculares de forma interdisciplinar.

ITINERÁRIOS FORMATIVOS
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Itinerários Formativos de
Aprofundamento
Esta seção apresenta quatro itinerários formativos de aprofundamento.
Esses se constituem como opções para as Redes e Instituições de Ensino no
processo de organização pedagógica da oferta do Novo Ensino Médio. Cada
um dos itinerários contempla as trilhas de aprendizagem que, articuladas
entre si, proporcionam ao estudante o aprofundamento das competências
e habilidades da Formação Geral Básica, por meio dos eixos estruturantes
dos IF. Destaca-se que nessa oferta estão contemplados saberes de todos
os componentes curriculares, inclusive uma trilha de aprendizagem de língua
espanhola.

Itinerário da Educação Técnica e
Profissional
Esta seção apresenta os princípios que fundamentam a oferta da
Educação Técnica e Profissional (ETP). Ressalta-se que os aspectos apresentados versam sobre questões pedagógicas, organizacionais e de oferta,
visando a subsidiar as Redes e Instituições de Ensino que pretendem elaborar
e implementar a Técnica e Profissional.

ITINERÁRIOS FORMATIVOS
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1

PRINCÍPIOS ORGANIZADORES
PARA ELABORAÇÃO DE
ITINERÁRIOS FORMATIVOS

A elaboração de Princípios Organizadores para a elaboração
de Itinerários Formativos tem a finalidade de subsidiar os diversos entes
do sistema de educação paranaense na estruturação de IF segundo as
necessidades/singularidades dos diferentes contextos dentro desse sistema. Esses princípios emanam da relação entre as habilidades de cada
eixo estruturante com as habilidades de cada área do conhecimento. Para
cada relação estabelecida, são apresentados objetivos de aprendizagem
e encaminhamentos metodológicos a serem considerados pelas redes e
instituições de ensino.
Considerando-se que a oferta dos IF deve ser realizada a partir
de diferentes arranjos curriculares e que a interdisciplinaridade é um princípio
fundamental para a articulação curricular, foram elaborados princípios que
contemplaram:

•

Itinerários Formativos de Aprofundamento: que apresentam a
relação entre as habilidades de uma Área do Conhecimento.

• Itinerários Formativos Integrados: que consideram a relação entre
as habilidades de uma ou mais Áreas do Conhecimento.

ITINERÁRIOS FORMATIVOS
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ITINERÁRIOS FORMATIVOS
DE APROFUNDAMENTO
Os IF de Aprofundamento foram organizados considerando a relação
entre a habilidade do eixo estruturante e da Área do Conhecimento, totalizando quatro propostas:

•

Itinerário Formativo de Aprofundamento da Área de Linguagens
e suas Tecnologias.

•

Itinerário Formativo de Aprofundamento da Área de Matemática
e suas Tecnologias.

•

Itinerário Formativo de Aprofundamento da Área de Ciências da
Natureza e suas Tecnologias.

•

Itinerário Formativo de Aprofundamento da Área de Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas.

•

Seguem os quadros organizadores:

ITINERÁRIOS FORMATIVOS
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INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
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(EMIFCG01) Identificar,
selecionar, processar
e analisar dados, fatos
e evidências com
curiosidade, atenção,
criticidade e ética,
inclusive utilizando o apoio
de tecnologias digitais.

Habilidades dos Eixos
(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.

Habilidades Específicas da Área
do Conhecimento

Neste eixo, destaca-se o papel da formação para a continuidade
da vida escolar na vida acadêmica, na qual o rigor científico se
apresenta de modo mais sistematizado e pode propiciar ao estudante
o desenvolvimento de habilidades e competências que serão utilizadas
na sequência da Educação Básica. As possibilidades metodológicas
podem contemplar a preparação para o ingresso no Ensino Superior,
despertando a curiosidade investigativa do estudante.

Encaminhamentos metodológicos:
A ferramenta de pesquisa pode ser usada como um instrumento pedagógico
pelo professor, propiciando abordagens pedagógicas dinâmicas. A partir da
pesquisa, o processo de ensino-aprendizagem se redimensiona, criando
espaços para que os estudantes desenvolvam aspectos ligados à investigação,
à análise e interpretação de dados referentes ao seu objeto de estudo. Para
tanto, considerar o desenvolvimento do problema de pesquisa, coleta, análise
e interpretação de dados é de fundamental importância. O uso de ferramentas
midiáticas analógicas e digitais deve pautar o trabalho de investigação
científica, despertando o interesse e a curiosidade dos estudantes. Do mesmo
modo, a orientação do professor deve ser instigadora de descobertas.

Objetivo:
Pesquisar e analisar discursos nas diversas práticas de linguagem
(artísticas, corporais e verbais), compreendendo criticamente o
modo como circulam, constituem-se e (re)produzem significação
e ideologias, considerando a formulação, interesses explícitos
e implícitos, relações de poder e perspectivas de mundo.

Encaminhamentos teórico-metodológicos

PRINCÍPIOS ORGANIZADORES PARA A
ELABORAÇÃO DE ITINERÁRIOS FORMATIVOS LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS

INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
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(EMIFCG03) Utilizar
informações,
conhecimentos e
ideias resultantes
de investigações
científicas para criar ou
propor soluções para
problemas diversos.

(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.
(EMIFLGG03) Selecionar e
sistematizar, com base em estudos
e/ou pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em fontes
confiáveis, informações sobre
português brasileiro, língua(s) e/
ou linguagem(ns) específicas,
visando fundamentar reflexões e
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), 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.

(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.

Para isso, a metodologia utilizada pode encaminhar-se para a intervenção,
em que o significado construído no processo de investigação leve à
ação social, ou aquelas reflexões sobre a ação conduzam a construção
de novos significados. Com essa perspectiva, a pesquisa extrapola o
campo teórico, conjugando a prática e promovendo ao estudante um
ambiente profícuo para o desenvolvimento de sua autonomia e tomadas
de decisão e possíveis soluções diante de situações-problema.

Encaminhamentos metodológicos:

Selecionar e analisar criticamente textos de modo a compreender e
caracterizar as línguas e as linguagens como fenômenos geopolíticos,
históricos, sociais, culturais, variáveis, heterogêneos e sensíveis aos
contextos de uso, em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de
diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas e culturais, de
modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e práticas.

Objetivo:

Uma proposta para o desenvolvimento é a realização de seminários em que
os estudantes apresentem as capacidades que permeiam a argumentação,
comunicação, reflexão, apropriação dos conhecimentos e pesquisa. Para
isso, o levantamento de hipóteses sobre um problema, a organização e
análise dos discursos envolvidos na questão podem ser balizadores da
articulação argumentativa em diferentes campos de atuação social.

Encaminhamentos metodológicos:

Posicionar-se criticamente diante de diversas visões de mundo
presentes nos discursos em diferentes linguagens e debater
questões polêmicas de relevância social, analisando e diferenciando
argumentos e opiniões, para formular, negociar e sustentar
posições frente à análise de perspectivas distintas.

Objetivo:

PROCESSOS CRIATIVOS
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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 colocálas em prática.

(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.

(EMIFLGG05) Selecionar e mobilizar
intencionalmente, em um ou mais
campos de atuação social, recursos
criativos de diferentes línguas e
linguagens (imagens estáticas e
em movimento; música; linguagens
corporais e do movimento, entre
outras), para participar de projetos
e/ou processos criativos.

(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).

Nesta abordagem, a experimentação e a produção poderão se dar
de modo individual, coletivo e colaborativo, explorando diferentes
espaços da escola e da comunidade, em diálogo sobre a sua criação
e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais, fazendo uso de
materiais, instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais
na produção de obras visuais, musicais, cênicas, literárias etc.

Encaminhamentos metodológicos:

Analisar e criar, por meio de práticas de linguagem, possibilidades de atuação
social, política, artística e cultural para enfrentar desafios contemporâneos,
discutindo princípios e objetivos dessa atuação de maneira crítica, criativa,
solidária e ética. Para isso, é essencial utilizar-se de processos criativos
que proponham extrapolar questões relativas ao desenvolvimento das
capacidades de compreensão no concernente às dinâmicas criativas
de artistas, grupos e ou coletivos. Pretende-se trazer o protagonismo
do estudante na perspectiva de um agente criador, com autonomia para
agenciar os elementos das linguagens produzindo objetos criativos.

Objetivo:

A organização de eventos culturais, tais como saraus literários, apresentações
de dança, musicais, recitais de poesias, produção cinematográfica em
formato de curtas, animações e documentários, elaboração de produtos
jornalísticos e/ou publicitários analógicos ou digitais, dentre várias
possibilidades, pode propiciar o desenvolvimento das habilidades deste eixo.

Encaminhamentos metodológicos:

Reconhecer e apreciar formas distintas de práticas de linguagem, com
seus produtos e/ou processos criativos, presentes em diferentes contextos,
considerando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e
o repertório cultural. Por meio da fruição e da reflexão, a construção de
ponderações sobre as experiências e os processos criativos pode se
dar com vistas à relação continuada de produções artísticas e culturais
oriundas das mais diversas épocas, lugares e grupos sociais.

Objetivo:

PROCESSOS CRIATIVOS
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MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL
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(EMIFLGG06) Propor e testar
soluções éticas, estéticas, criativas
e inovadoras para problemas
reais, utilizando as diversas
línguas e linguagens (imagens
estáticas e em movimento;
línguas; linguagens corporais e
do movimento, entre outras), em
um ou mais campos de atuação
social, combatendo a estereotipia,
o lugar-comum e o clichê.

(EMIFLGG07) Identificar e explicar
questões socioculturais e ambientais
passíveis de mediação e intervenção
por meio de práticas de linguagem.

(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.

(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.

Caberá aqui o desenvolvimento de mediações e intervenções coletivas
com vistas à resolução do problema por meio da colaboratividade.
Debates regrados sobre temas diversos e relacionados à realidade local,
criação de enquetes e outras formas de coletas de opiniões, exposições
de obras que proponham a reflexão crítica da realidade circundante,
apresentações artísticas e esportivas são algumas possibilidades
metodológicas de intervenção para a comunidade escolar.

Encaminhamentos metodológicos:

Analisar e problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas,
tecnológicas e culturais, por meio das práticas de linguagem, valendo-se
da aprendizagem investigativa. Nessa proposta, o estudante pode
participar na construção do conhecimento, e não apenas como receptor de
informação. Para tanto, a identificação, análise e explicação de questões
socioculturais e ambientais já está inserida em práticas de leitura e escrita,
análises ecológicas, geopolíticas, artísticas e culturais, dentre outras.

Objetivo:

Uma possibilidade metodológica consiste na abertura para processos
de criação, que se refere ao fazer, quando os sujeitos criam, produzem e
constroem. Trata-se de uma atitude proposital e investigativa que confere
materialidade a sentimentos, ideias, desejos e representações em processos,
acontecimentos e produções individuais ou coletivas, que são permeados por
tomadas de decisão, entraves, desafios, conflitos, negociações e inquietações.
Por meio do desenvolvimento de mostras, cineclubes, exposições, sarau etc.

Encaminhamentos metodológicos:

Experimentar e atuar em processos de criação autorais individuais e
coletivos nas diferentes linguagens 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. Por isso é fundamental o desenvolvimento da análise crítica de
preconceitos, estereótipos e relações de poder presentes nas práticas,
adotando posicionamento contrário a qualquer manifestação de injustiça
e desrespeito aos direitos humanos e aos valores democráticos.

Objetivo:

MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL
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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.

(EMIFLGG09) Propor e testar
estratégias de mediação e
intervenção sociocultural e ambiental,
selecionando adequadamente
elementos das diferentes linguagens.

(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.

Inicialmente, pode-se apresentar uma questão que exija dos estudantes
um grande esforço de pesquisa. Depois disso, é necessário elaborar
hipóteses, buscar meios para aplicar a solução e apresentá-la. Este
tipo de encaminhamento favorece o trabalho em equipe, estimula o
pensamento crítico, fomenta o raciocínio lógico e prioriza o diálogo,
traçando estratégias e metas para a resolução dessas demandas.

Encaminhamentos metodológicos:

Formular propostas, intervir e tomar decisões que levem em conta o
bem comum e os Direitos Humanos, a consciência socioambiental e
o consumo responsável em âmbito local, regional e global. Para isso,
a possibilidade metodológica que se coloca pode ser a aprendizagem
investigativa, por meio da resolução de demandas ou de desafios práticos
que envolvam problemas na comunidade em que a escola está inserida.

Objetivo:

Configura-se como possibilidade metodológica o uso da aprendizagem
investigativa, da prática de debates, e crítica que se refere às impressões que
impulsionam os sujeitos em direção a novas compreensões do espaço em
que vivem, com base no estabelecimento de relações, por meio do estudo
e da pesquisa, entre as diversas experiências e manifestações artísticas e
culturais vividas e conhecidas. A articulação entre a ação e o pensamento
de modo propositivo, envolvendo aspectos estéticos, políticos, históricos,
filosóficos, sociais, econômicos e culturais, é fundamental no processo.

Encaminhamentos metodológicos:

Engajar-se na busca de solução para problemas que envolvam a coletividade,
denunciando o desrespeito a direitos, organizando e/ou participando de
discussões, campanhas e debates, entre outras possibilidades, como forma
de fomentar os princípios democráticos e uma atuação pautada pela ética da
responsabilidade, pelo consumo consciente e pela consciência socioambiental.

Objetivo:

EMPREENDEDORISMO
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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.

(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.

(EMIFLGG11) Selecionar e mobilizar
intencionalmente conhecimentos e
recursos das práticas de linguagem
para desenvolver um projeto pessoal
ou um empreendimento produtivo.

(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.

Para isso, é possível a aprendizagem na perspectiva da resolução de
demandas ou de desafios práticos. Pode-se desenvolver projetos ligados à
economia solidária; arrecadação de recursos por meio de mostras, exposições,
desenvolvimento de produtos e/ou processos criativos pelos estudantes.

Encaminhamentos metodológicos:

Selecionar, apropriar-se e utilizar conhecimentos concernentes às
práticas de linguagem e experiências para entender o mundo do
trabalho, para fazer escolhas alinhadas à cidadania e ao seu projeto
de vida com liberdade, autonomia, criticidade e responsabilidade.

Objetivo:

Para isso, é possível a aprendizagem na perspectiva da resolução de
demandas ou de desafios práticos individuais, buscando-se desenvolver a
autonomia, a crítica, a autoria e o autoconhecimento por meio de trabalhos
e projetos coletivos e colaborativos, discutindo-se com respeito e sem
preconceito, as experiências pessoais e coletivas vivenciadas na escola,
como fonte para a construção de vocabulários e repertórios próprios.

Encaminhamentos metodológicos:

Reconhecer e avaliar oportunidades de desenvolvimento de uma
proposta com valor social e potencialmente transformadora para
o grupo identificado, utilizando estratégias do empreendedorismo
e os conhecimentos relativos às práticas de linguagem.

Objetivo:

EMPREENDEDORISMO
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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.

(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.

Configura-se como possibilidade metodológica a construção, de forma
colaborativa, de registros dinâmicos (mapas, wikis, infográficos etc.) de
profissões e ocupações de seu interesse (áreas de atuação, dados sobre
formação, fazeres, produções, processos, depoimentos de profissionais,
dentre outros) que possibilitem vislumbrar trajetórias pessoais e profissionais.

Encaminhamentos metodológicos:

Utilizar diferentes linguagens (artísticas, corporais e verbais) para
exercer, com autonomia e colaboração, o protagonismo e a autoria
na vida pessoal e coletiva, de forma crítica, criativa, ética e solidária,
defendendo pontos de vista que respeitem o outro e promovam
os a consciência socioambiental e o consumo responsável.

Objetivo:

34

(EMIFCG01) Identificar,
selecionar, processar e analisar
dados, fatos e evidências com
curiosidade, atenção, criticidade
e ética, inclusive utilizando o
apoio de tecnologias digitais.

Habilidades dos Eixos
(EMIFMAT01) Investigar e
analisar situações-problema
identificando e selecionando
conhecimentos matemáticos
relevantes para uma dada
situação, elaborando modelos
para sua representação.

Habilidades Específicas da
Área do Conhecimento

Dentre os possíveis encaminhamentos metodológicos, indica-se
a resolução de problemas e a modelagem matemática.
Os estudantes, apoiados pelas tecnologias e por meio
do trabalho em pares, podem discutir, investigar, analisar
diferentes problemas vivenciados no seu dia a dia, por
exemplo, o consumo, bem como encontrar possíveis soluções,
representando-as por meio de modelos matemáticos.

Encaminhamentos metodológicos:

Identificar, selecionar e analisar diferentes dados
para análise de situações-problema utilizando-se
de diferentes tecnologias, incluindo as digitais, para
elaboração de modelos matemáticos e sua aplicação.

Objetivo:

Encaminhamentos teórico-metodológicos

PRINCÍPIOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS PARA A
ELABORAÇÃO DE ITINERÁRIOS FORMATIVOS MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

ITINERÁRIOS FORMATIVOS
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(EMIFCG03) Utilizar
informações, conhecimentos
e ideias resultantes de
investigações científicas para
criar ou propor soluções
para problemas diversos.

(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.
(EMIFMAT03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou pesquisas
(bibliográfica, exploratória, de
campo, experimental etc.) em
fontes confiáveis, informações
sobre a contribuição da
Matemática na explicação
de fenômenos de natureza
científica, social, profissional,
cultural, de processos
tecnológicos, 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.

(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

Sugere-se, como possibilidade de encaminhamento
metodológico, a história da matemática e a resolução de
problemas. Com base em problemas reais e respaldados pela
história da matemática, utiliza-se o tratamento da informação
(dados, informações, pesquisa estatística, gráficos, entre
outros) para buscar um trabalho de investigação: bibliográfica,
exploratória, de campo, experimental, em que o estudante
imerso nesses dados possa analisar, discutir com seu colega
e professor, e formular possíveis soluções para os diversos
problemas enfrentados no dia a dia. Para apresentar e divulgar
as possíveis conclusões, sugere-se a utilização de recursos
tecnológicos, impressos, audiovisuais e as redes sociais.

Encaminhamentos metodológicos:

Selecionar e sistematizar informações e conhecimentos,
valendo-se do uso de dados numéricos, estatísticos,
gráficos e infográficos, identificando discrepâncias
entre diferentes fontes, evitando as fake News na
elaboração de argumentos e conclusões.

Objetivo:

Como possibilidade metodológica, indica-se a resolução de
problemas, a modelagem e a investigação matemática. Tais
encaminhamentos devem estar diretamente relacionados às
situações reais como forma de estimular e motivar o debate.
Com base no debate e nos encaminhamentos propostos, visa-se
à criação de modelos matemáticos que possam explicar uma
possível solução, ou não, para os problemas apresentados.

Encaminhamentos metodológicos:

Identificar posições, levantar e testar hipóteses na explicação e/
ou resolução de uma problematização, elaborando argumentos
válidos e coerentes por meio de conhecimentos matemáticos.

Objetivo:

PROCESSOS CRIATIVOS
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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 colocá-las em prática.

(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.

(EMIFMAT05) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
recursos criativos
relacionados à Matemática
para resolver problemas de
natureza diversa, incluindo
aqueles que permitam
a produção de novos
conhecimentos matemáticos,
comunicando com precisão
suas ações e reflexões
relacionadas a constatações,
interpretações e argumentos,
bem como adequando-os
às situações originais.

(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.

Dentre as possibilidades metodológicas, sugere-se o
uso de jogos matemáticos e de tecnologias em geral,
pois o desenvolvimento do potencial criativo, por meio
da utilização do conhecimento matemático, pode ser
favorecido ao se utilizarem abordagens educacionais
em que o estudante seja instigado a mobilizar seus
conhecimentos de forma inovadora para apresentar soluções
ou propostas às situações-problema apresentadas.

Encaminhamentos metodológicos:

Selecionar, mobilizar, questionar e produzir
recursos criativos relacionados à Matemática para
solucionar os problemas de natureza diversa.

Objetivo:

Como possibilidades metodológicas, sugere-se a
etnomatemática, os jogos pedagógicos, a robótica
educacional, os softwares matemáticos, que se apresentam
como auxiliares no desenvolvimento das capacidades
criativas, da curiosidade, do espírito investigativo e
colaborativo, bem como no desenvolvimento das
capacidades de imaginação e da intuição matemática.

Encaminhamentos metodológicos:

Desenvolver processos criativos em diferentes situações
para a apropriação do saber e a argumentação criativa
embasadas no conhecimento matemático.

Objetivo:

PROCESSOS CRIATIVOS

MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL
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(EMIFMAT06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas, criativas e
inovadoras para problemas
reais, considerando a
aplicação dos conhecimentos
matemáticos associados
ao domínio de operações
e relações matemáticas
simbólicas e formais, de
modo a desenvolver novas
abordagens e estratégias para
enfrentar novas situações.

(EMIFMAT07) Identificar
e explicar questões
socioculturais e ambientais
aplicando conhecimentos e
habilidades matemáticas para
avaliar e tomar decisões em
relação ao que foi observado.

(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.

(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.

Sugere-se que o estudante, utilizando-se dos elementos
da resolução de problemas, da história da matemática e da
investigação matemática, identifique os problemas atuais,
discuta e busque soluções para eles e se conscientize
matematicamente da importância das suas decisões, o que
pode se dar por meio do trabalho coletivo e/ou individual.

Encaminhamentos metodológicos:

Identificar e explicar as questões socioculturais e
ambientais fazendo uso das ferramentas matemáticas da
álgebra, do tratamento da informação e de funções.

Objetivo:

Sugere-se o uso e desenvolvimento de diferentes tecnologias
que auxiliem o estudante, por meio da matemática, na difusão
de possíveis soluções e/ou caminhos para problemas reais. O
uso de mídias analógicas e digitais, a criação de plataformas
e aplicativos digitais (robótica educacional). Além disso, a
etnomatemática pode favorecer esse estudo e a proposição de
ideias e soluções. O uso de mídias analógicas e digitais, a criação
de plataformas e aplicativos digitais (robótica educacional).

Encaminhamentos metodológicos:

Testar e elaborar possíveis soluções para problemas reais por
meio da aplicação de diferentes conhecimentos matemáticos.

Objetivo:

MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL
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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.

(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.

(EMIFMAT09) Propor
e testar estratégias de
mediação e intervenção
para resolver problemas
de natureza sociocultural
e de natureza ambiental
relacionados à Matemática.

(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.

Busca-se, por meio da resolução de problemas, a
investigação matemática e a modelagem matemática
a construção de processos, modelos, estratégias e
solução para problemas socioculturais e/ou ambientais
em nível local, regional, nacional e/ou global.

Encaminhamentos metodológicos:

Construir estratégias de intervenções e mediação em
questões de natureza sociocultural e ambiental.

Objetivo:

Busca-se, por meio da resolução de problemas, da
modelagem matemática e da investigação matemática,
argumentos para discutir, mediar e intervir em
problemas socioculturais e problemas ambientais.
O trabalho em pares é favorecido nessa ação.

Encaminhamentos metodológicos:

Analisar as questões sociais, científicas, tecnológicas
e culturais identificando, analisando e buscando
possíveis soluções, por meio da matemática, para
os problemas individuais e/ou coletivos.

Objetivo:

EMPREENDEDORISMO
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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.

(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.

(EMIFMAT11) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos e recursos da
Matemática para desenvolver
um projeto pessoal ou um
empreendimento produtivo.

(EMIFMAT10) Avaliar
como oportunidades,
conhecimentos e recursos
relacionados à Matemática
podem ser utilizados na
concretização de projetos
pessoais ou produtivos,
considerando as diversas
tecnologias disponíveis e os
impactos socioambientais.

Sugere-se, como encaminhamento, a resolução de
problemas e a modelagem matemática por meio de
um processo de construção de ideias, recursos e
de investigação. Tais encaminhamentos realizados
coletivamente visam ao desenvolvimento de um projeto
pessoal e produtivo. As tecnologias e outros recursos
podem auxiliar o estudante a identificar os caminhos que
levam ao cumprimento das metas traçadas, elencando
os recursos necessários para a efetividade do projeto.

Encaminhamentos metodológicos:

Utilizar, selecionar e mobilizar conhecimentos e os recursos
da área da Matemática para o desenvolvimento de
projetos pessoais e/ou um empreendimento produtivo.

Objetivo:

Sugere-se o uso de diferentes recursos tecnológicos, softwares
e jogos matemáticos que façam uso da lógica, da linguagem
matemática, da gamificação, da matemática financeira, como
forma de tornar os anseios e projetos pessoais em algo concreto,
observando a gestão dos impactos socioambientais gerados.

Encaminhamentos metodológicos:

Reconhecer e avaliar os conhecimentos e recursos relacionados
à Matemática como meios para alcançar os objetivos pessoais e
profissionais buscando agir de forma proativa e empreendedora.

Objetivo:

EMPREENDEDORISMO
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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.

(EMIFMAT12) Desenvolver
projetos pessoais ou
produtivos, utilizando
processos e conhecimentos
matemáticos para
formular propostas
concretas, articuladas
com o projeto de vida.
Sugere-se, como possibilidades metodológicas, a resolução
de problemas; como estratégia, o trabalho em grupos, o
brainstorming, o uso de tecnologias com o envolvimento
do conhecimento matemático para criar estratégias de
desenvolvimento pessoal articuladas com o seu projeto de vida.

Encaminhamentos metodológicos:

Refletir e desenvolver projetos pessoais fazendo uso
do conhecimento matemático e traçando propostas
concretas para a efetivação do projeto de vida.

Objetivo:

(EMIFCG01) Identificar,
selecionar, processar
e analisar dados,
fatos e evidências
com curiosidade,
atenção, criticidade
e ética, inclusive
utilizando o apoio de
tecnologias digitais.

Habilidades dos Eixos
(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.

Habilidades
Específicas da Área
do Conhecimento

Análise de situações-problema que envolvem o meio ambiente, por meio das
ações antrópicas que transformam o meio natural e utilizam-se deste para o
seu desenvolvimento, como, por exemplo: problemas ambientais, catástrofes
naturais, descarte de resíduos, consumo, poluição, desmatamento etc. Outra
sugestão de possibilidade metodológica é incentivar o estudante a se tornar
um pesquisador, partindo de um tema social, cultural ou ambiental que
apresente significação para as juventudes. Assim, apresenta-se a possibilidade
de apurar os fatos e informações contidas na pesquisa. Desta maneira,
tem-se uma análise dinâmica de fenômenos naturais, processos e avanços
tecnológicos mediante a leitura, interpretação da situação problema, coleta de
dados e a análise dos dados, que são imprescindíveis para que o adolescente
se torne protagonista de sua aprendizagem, tendo como especificidades a
criatividade e inovação. Sugere-se a utilização tanto para o professor quanto
para o estudante de um diário de bordo para que as informações da pesquisa
possam ser registradas. Deve-se levar em consideração que o foco pedagógico
deste eixo é a participação e desenvolvimento de uma pesquisa científica e a
ampliação das habilidades relacionadas ao pensamento e produção científica.

Encaminhamentos metodológicos:

Investigar fenômenos naturais que sofrem influência de processos
tecnológicos, econômicos, socioculturais, entre outros, reconhecendo que a
Ciência é historicamente construída e pautada em métodos estruturados.

Objetivo:

Encaminhamentos teórico-metodológicos

PRINCÍPIOS TEÓRICO METODOLÓGICOS PARA
A ELABORAÇÃO DE ITINERÁRIOS FORMATIVOS
CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
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(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.

(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.
Uma forma de trabalho podem ser os testes de conhecimentos e modelos
científicos em busca de evidências para a validação de hipóteses e variáveis
que expliquem fenômenos naturais que ocorrem em contextos diversos,
respeitando os direitos humanos, as diretrizes de segurança e a bioética.
No ensino de Ciências, a informação tornou-se tão acessível de forma que,
como não ocorreu em nenhum outro momento da história, a rigidez e a
exatidão da informação, na maioria das vezes, são substituídas por narrativas
que servem a interesses contrários à busca do conhecimento. Sendo assim,
podemos exemplificar esta questão com a negação do papel das vacinas na
prevenção de doenças, causando grandes impactos econômicos e sociais.
Um dos pontos essenciais de uma investigação científica é a ética com
que se produz a pesquisa. Deste modo, o levantamento de uma hipótese
deve ser orientado pelos critérios científicos e éticos, apropriando-se de
evidências, dados e fatos cientificamente estabelecidos, respeitando os
valores universais para que, ao examinar a hipótese de seu interesse, o
estudante possa se aprofundar em conceitos essenciais das ciências para a
interpretação de ideias, fenômenos e processos, utilizando-se de ferramentas
digitais ou analógicas. Assim, ele tem a possibilidade de desenvolver
as habilidades relacionadas à pesquisa científica. Para este momento, é
importante que o estudante seja instigado a elaborar um seminário, um
mapa conceitual, um experimento para abordar os resultados e conclusões
da pesquisa partindo dos registros realizados no seu diário de bordo.

Encaminhamentos metodológicos:

Debater sobre conhecimentos e modelos científicos acerca dos
fenômenos naturais, em busca de evidências para a validação de
hipóteses, considerando as diferentes realidades históricas e culturais.
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.

Objetivo:

INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
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(EMIFCG03) Utilizar
informações,
conhecimentos e
ideias resultantes
de investigações
científicas para criar ou
propor soluções para
problemas diversos.

(EMIFCNT03)
Selecionar e
sistematizar, com
base em estudos
e/ou pesquisas
(bibliográfica,
exploratória,
de campo,
experimental etc.)
em fontes confiáveis,
informações
sobre a dinâmica
dos fenômenos
da natureza e/
ou de processos
tecnológicos,
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.

Definir e identificar situações-problema em Ciências da Natureza, desenvolver
habilidades de observação, registro e análises nos diferentes contextos (locais,
regionais, globais, geológicos, históricos), permitindo o levantamento de
hipóteses e a partir destas, a possibilidade de intervenção. A sistematização
das informações analisadas anteriormente, especialmente sobre fenômenos
naturais, localizados em diferentes contextos e escalas, pode ser realizada
com a construção de textos, gráficos, tabelas etc., possibilitando-se a
argumentação e a investigação como partes integrantes do processo
científico e tecnológico. Para esta habilidade, é importante que o estudante
compreenda a importância da coleta de dados, do levantamento das
informações, e da constatação das hipóteses obtidas por meio da escolha
do tipo de pesquisa (bibliográfica, exploratória, de campo, experimental
ou outra) e como serão sistematizados. Deste modo, deve-se frisar, desde
o início do desenvolvimento deste IF, a importância de registrar os dados
obtidos no diário de bordo ou outra ferramenta pedagógica selecionada
pelo professor. Neste instante, é relevante que o estudante apresente as
informações apuradas e compiladas mediante a argumentação, defesa e
conclusões com a utilização de diferentes recursos tecnológicos ou analógicos
das habilidades desenvolvidas em procedimentos investigativos voltados à
compreensão e enfrentamento de situações-problema do cotidiano, com o
intuito de melhoria da qualidade de vida da comunidade em que está inserido.

Encaminhamentos metodológicos:

Selecionar fontes confiáveis que informem sobre temas e processos
que envolvem os fenômenos naturais, considerando os aspectos
históricos, sociais, econômicos, filosóficos, éticos, políticos e culturais.
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 na sociedade.

Objetivo:

PROCESSOS CRIATIVOS

ITINERÁRIOS FORMATIVOS
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(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).

(EMIFCNT05)
Selecionar e mobilizar
intencionalmente
recursos criativos
relacionados às Ciências
da Natureza para
resolver problemas
reais do ambiente e da
sociedade, explorando
e contrapondo diversas
fontes de informação.

(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.

Sugere-se como possibilidades metodológicas o desenvolvimento de um projeto de
interesse dos estudantes, aprofundando os conhecimentos escolares e científicos
relacionados a problemas socioambientais, sociocientíficos e socioculturais, como
a sustentabilidade, biotecnologia, avanços tecnológicos, fenômenos naturais,
desenvolvimento de novos materiais, promovendo, assim, o processo criativo e de
inovação, a fim de tornar o estudante protagonista da sua própria aprendizagem.

Encaminhamentos metodológicos:

Selecionar recursos e processos químicos, físicos e biológicos, corroborados em
conhecimentos teóricos e práticos, para resolver situações-problema de natureza
ambiental, social, histórica, econômica, cultural e/ou política, possibilitando a autoria
e o protagonismo. Provocar e sensibilizar o estudante para os campos de recursos
criativos e de atuação social, possibilitando a resolução de questões presentes na
comunidade, conhecendo e confrontando diferentes fontes de coleta de dados.

Objetivo:

Como estratégias metodológicas, pode-se aplicar o desenvolvimento
de aplicativos, softwares de simulação e/ou realidade virtual, robótica,
manifestações sensoriais, dentre outras ferramentas, estabelecendo
relação entre processo criativo e desenvolvimento de projetos.

Encaminhamentos metodológicos:

Reconhecer a Ciência como um processo criativo, dinâmico e transformador,
que aprecia a natureza, por meio das vivências presenciais e virtuais
relacionadas aos fenômenos naturais, levando em consideração a tolerância,
a integração e a harmonia. Identificar e averiguar os diferentes produtos
ou processos criativos presentes na sociedade, procurando estimular o
desenvolvimento da criatividade e inovação no estudante, respeitando
sempre, mediante um diagnóstico prévio, o que tem relevância aos jovens e
as especificidades dos componentes curriculares da área de conhecimento.

Objetivo:

PROCESSOS CRIATIVOS

ITINERÁRIOS FORMATIVOS
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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.

(EMIFCNT06) Propor
e testar soluções
éticas, estéticas,
criativas e inovadoras
para problemas
reais, considerando a
aplicação de design
de soluções e o
uso de tecnologias
digitais, programação
e/ou pensamento
computacional que
apoiem a construção
de protótipos,
dispositivos e/ou
equipamentos, com
o intuito de melhorar
a qualidade de vida
e/ou os processos
produtivos.

Como estratégia metodológica, recomenda-se a construção de projetos a
partir da leitura e interpretação de diferentes gêneros textuais que abordam
os avanços tecnológicos, que materiais estão sendo utilizados para a execução
do projeto, a composição química dos materiais, que propriedades físico,
química e biológica podem ser identificadas, mantendo as totalidades e
particularidades dos componentes curriculares pertencentes às áreas de
conhecimento CNT. Na sequência, propor uma roda de conversa para discussão
e apresentação da opinião dos estudantes sobre o tema abordado. Outra
possibilidade é propor a construção de um protótipo utilizando diferentes
linguagens, analisando que materiais estão presentes, como é a extração ou
síntese destes materiais, como seria a utilização deste protótipo para a eficaz
melhoria da qualidade de vida da comunidade e os processos produtivos.

Encaminhamentos metodológicos:

Identificar problemas reais que consideram aspectos relacionados
à natureza e aos contextos sociais, econômicos, éticos e culturais,
identificando seus impactos e propondo soluções. Promover e discutir
sobre situações presentes na sociedade relacionadas às questões éticas
envolvendo as ciências promovendo soluções criativas e inovadoras.

Objetivo:

MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOVULTURAL

ITINERÁRIOS FORMATIVOS
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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.

(EMIFCNT07)
Identificar e
explicar questões
socioculturais
e ambientais
relacionadas a
fenômenos físicos,
químicos e/ou
biológicos.
Como possibilidades metodológicas, sugestiona-se a realização de um
diagnóstico da realidade sobre os principais problemas socioculturais
e ambientais apontados pelos estudantes e o questionamento sobre
que intervenções poderiam ser realizadas por meio de práticas de
linguagem, fenômenos físicos, químicos e biológicos que os permitam
atuar como agentes modificadores e de construção de uma sociedade
mais ética, justa, democrática, inclusiva, solidária e sustentável, e, a
partir deste levantamento, propor a elaboração de um projeto que
envolve a sensibilização e a mediação sociocultural e ambiental com
a finalidade de promover as mudanças inerentes à comunidade.

Encaminhamentos metodológicos:

Reconhecer o conhecimento científico como instrumento de compreensão
e possível solução para questões ambientais e socioculturais, a
partir de mecanismos bioéticos e de respeito aos direitos humanos
e à sustentabilidade. Propor a construção de projetos que envolvam
a mobilização e intervenção sociocultural e socioambiental com o
intuito de promover mudanças significativas na sociedade.

Objetivo:

MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOVULTURAL
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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.

(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.

Mobilização de diferentes pontos de vista que proponham soluções aos
problemas ambientais e/ou socioculturais, como, por exemplo, o combate ao
preconceito e às ideias de eugenia e superioridade étnico-racial, através do
levantamento de dados, e que tais ações atendam às necessidades e interesses
das diversas realidades. Como possibilidades metodológicas, é possível a
elaboração de projetos que promovam a sensibilização e a intervenção para
questões sobre a obtenção de matérias, extração de minérios, biotecnologia,
resíduos sólidos, propriedades dos materiais e linguagem tecnológica, com a
intencionalidade de aprofundar os conhecimentos escolares e científicos, bem
como o desenvolvimento de habilidades relacionadas à empatia, flexibilidade e
resiliência, para melhoria da qualidade de vida da sociedade e do Meio Ambiente.

Encaminhamentos metodológicos:

Selecionar e aplicar conhecimentos das Ciências da Natureza que embasam
tomadas de decisões responsáveis em situações-problema relacionadas
ao meio ambiente. Sensibilizar e optar com a intencionalidade de uma
proposição de ações individuais e/ou coletivas para mediar e intervir sobre
conhecimentos, recursos de prática de linguagem e naturais.

Objetivo:

MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOVULTURAL

ITINERÁRIOS FORMATIVOS
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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.

(EMIFCNT09) Propor
e testar estratégias
de mediação e
intervenção para
resolver problemas
de natureza
sociocultural e de
natureza ambiental
relacionados às
Ciências da Natureza.
As possibilidades metodológicas devem ser articuladas aos componentes
curriculares da área de conhecimento CNT, bem como ao desenvolvimento
de projetos que promovam a intervenção e a mobilização relacionadas
às vivências dos estudantes, assim como à ampliação de habilidades
relacionadas à mediação de conflitos, ao entendimento e solução de
questões socioculturais e ambientais identificadas na comunidade em que
estão inseridos, para melhorias e maior qualidade de vida dos cidadãos.

Encaminhamentos metodológicos:

Propor estratégias sustentáveis que mobilizem ações direcionadas
a resolver problemas ambientais e/ou socioculturais, considerando
diferentes propostas, formas de implementação e avaliação dos
resultados. Levantar e aferir estratégias de mediação e intervenção para
a resolução de situação problema relacionado a questões sociocultural
e socioambiental relacionadas ao desenvolvimento científico.

Objetivo:

EMPREENDEDORISMO

ITINERÁRIOS FORMATIVOS
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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.

(EMIFCNT10) Avaliar
como oportunidades,
conhecimentos e
recursos relacionados
às Ciências da
Natureza podem
ser utilizados na
concretização de
projetos pessoais
ou produtivos,
considerando as
diversas tecnologias
disponíveis e
os impactos
socioambientais.

Utilização de conhecimentos das Ciências da Natureza que orientem a
realização de projetos pessoais, objetivando a realização pessoal articulada
com seus projetos de vida e atrelada ao respeito pela natureza, paralelamente
à promoção do crescimento e geração do bem-estar. Como possibilidades
metodológicas, sugere-se projetos que estimulem o desenvolvimento do
empreendedorismo pessoal ou produtivo articulado ao projeto de vida de
cada estudante e o fortalecimento do protagonismo em sua caminhada. É
importante que se busque a ampliação da autonomia, foco e determinação
como forma de aprofundar os conhecimentos associados ao mundo do
trabalho, à gestão de tomada de decisões para o empreendedorismo,
estabelecendo a importância sobre os impactos decorrentes das diversas
atividades ocasionados aos seres vivos, à sociedade e ao Meio Ambiente.
Para tanto, faz-se necessário que se considere as diversas tecnologias
aplicadas às várias linguagens, bem como ao desenvolvimento científico
e os impactos socioambientais decorrentes das práticas desenvolvidas.
É preciso conhecer o ciclo de vida dos materiais, suas propriedades,
a ação biológica e também como comunicar isto ao público-alvo por
meio de diferentes linguagens. É preciso lembrar que se está buscando
o jovem empreendedor e a expansão de habilidades que permitam,
aos estudantes, adaptarem-se a diferentes contextos e construírem
novas oportunidades para si e para os que estão ao seu entorno.

Encaminhamentos metodológicos:

Entender a importância da tecnologia para a sociedade humana, que
historicamente utiliza processos e bioinsumos para a subsistência,
a promoção do crescimento e a geração do bem-estar. Expandir as
capacidades dos estudantes para instigar conhecimentos relacionados
ao desenvolvimento tecnocientífico para a concretização de projetos
pessoais ou produtivos articulados ao seu projeto de vida.

Objetivo:

EMPREENDEDORISMO
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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.

(EMIFCNT11)
Selecionar e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos e
recursos das Ciências
da Natureza para
desenvolver um
projeto pessoal ou
um empreendimento
produtivo.
Como estratégias metodológicas, sugere-se o desenvolvimento de projetos articulados
a interdisciplinaridade e contextualização entre as áreas por meio de práticas de
linguagem e avanços científicos. Para que isso aconteça, é preciso que habilidades
relacionadas ao autoconhecimento, empreendedorismo e projeto de vida sejam
desenvolvidas pelos estudantes. O empreendedorismo está voltado à geração
de renda por meio de oferta de produtos e serviços com (ou sem) a utilização de
tecnologias. Sendo assim, é importante que o estudante tenha conhecimentos sobre
a origem dos produtos, como descartá-los corretamente, a forma de obtenção dos
materiais, conservação, manuseio, prazo de validade, propriedades físicas, químicas
e biológicas e outras informações. Outra questão é quanto à linguagem a ser utilizada
na transmissão destas informações, assim como a leitura e interpretação dos dados
para si mesmo e para os demais. O empreendedorismo produtivo ou pessoal requer
conhecimentos oriundos da escola e das vivências do jovem empreendedor.

Encaminhamentos metodológicos:

Avaliar alternativas tecnológicas, selecionando as de melhor custo-benefício,
considerando seus impactos ambientais às comunidades locais e à saúde
humana. Ampliar a capacidade dos estudantes de planejar, organizar e
empreender a partir de conhecimentos escolares e científicos relacionados
aos componentes curriculares das áreas de conhecimento CNT.

Objetivo:

EMPREENDEDORISMO
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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.

(EMIFCNT12)
Desenvolver projetos
pessoais ou produtivos,
utilizando as Ciências
da Natureza e suas
Tecnologias para
formular propostas
concretas, articuladas
com o projeto de vida.

Utilização de conhecimentos das Ciências da Natureza que façam
correspondência com a realização de projetos pessoais e produtivos,
relacionados à satisfação pessoal, à atuação cidadã e ao mundo do trabalho.
As possibilidades metodológicas devem despertar conhecimentos e
habilidades nos estudantes identificando potenciais, desafios, interesses
e aspirações pessoais por meio de projetos que estimulem a criação de
empreendimentos pessoais ou produtivos. Dessa maneira, os componentes
curriculares da área de conhecimentos CNT envolvidos devem proporcionar
conhecimentos relativos às propriedades e desenvolvimento de novos
materiais. Para que a viabilidade dos projetos pessoais ou produtivos
essência o desenvolvimento dos processos e produtos com o uso de
diferentes tecnologias é preciso ter uma boa fundamentação, a qual
é propiciada pelos conhecimentos escolares e científicos fornecidos
pelos componentes curriculares da área de conhecimento CNT.

Encaminhamentos metodológicos:

Desenvolver soluções sustentáveis para questões cotidianas, a partir de
saberes e tecnologias que favoreçam o exercício da cultura, da cidadania
e o desenvolvimento da sociedade, considerando suas necessidades por
produção de alimentos, geração de energia e manutenção da saúde. Expandir
a capacidade de autoconhecimento dos estudantes mediante propostas
concretas articuladas ao projeto de vida partindo dos avanços tecnológicos.

Objetivo:
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(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.

(EMIFCG01) Identificar,
selecionar, processar e
analisar dados, fatos e
evidências com curiosidade,
atenção, criticidade e ética,
inclusive utilizando o apoio
de tecnologias digitais.

Habilidades dos Eixos

(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.

(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 Específicas da Área
do Conhecimento

Um possível encaminhamento corresponde a produção de
textos dissertativos e argumentativos que se sustentem a partir
dos conhecimentos das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas,
fomentando a interdisciplinaridade e a contextualização.

Encaminhamentos metodológicos:

Levantar hipóteses que expliquem os fenômenos históricos,
sociais, econômicos, filosóficos, políticos e culturais, utilizando-se
de critérios científicos amparados por valores universais.
Produção de argumentos contextualizados e cientificamente
orientados, que levem em consideração a liberdade, a justiça
social, a pluralidade, a solidariedade e a sustentabilidade.

Objetivo:

Análise de temas cuja explicação depende de variáveis históricas,
sociais, econômicas, filosóficas, políticas e culturais, através do
levantamento de dúvidas e o aprimoramento da argumentação,
explorando a capacidade de síntese e visão geral do todo.
Pode-se desenvolver projetos de pesquisa que investiguem
um fenômeno que instigue o interesse dos estudantes.

Encaminhamentos metodológicos:

Investigar situações-problema que envolvem aspectos
históricos, sociais, econômicos, filosóficos, políticos e culturais,
considerando diferentes escalas e fontes de informação.

Objetivo:

Encaminhamentos teórico-metodológicos

PRINCÍPIOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS PARA A
ELABORAÇÃO DE ITINERÁRIOS FORMATIVOS
CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS

INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

ITINERÁRIOS FORMATIVOS

INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

PROCESSOS CRIATIVOS
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(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.
(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.

(EMIFCG03) Utilizar
informações, conhecimentos
e ideias resultantes de
investigações científicas para
criar ou propor soluções
para problemas diversos.

(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.

Um possível encaminhamento corresponde à análise de obras
de arte relacionadas aos diferentes contextos e culturas
produzidas pela humanidade. Articulado a esse encaminhamento,
pode-se refletir criticamente sobre a relação entre a arte
com o campo da ideologia, da política e da economia.

Encaminhamentos metodológicos:

Reconhecer como as manifestações culturais se utilizam da
criatividade para ampliar as visões de mundo sobre temas
históricos, sociais, econômicos, filosóficos e políticos, sensibilizando
a criatividade e a criticidade. Interpretar os significados que os
produtos culturais possuem, objetivamente e subjetivamente,
relacionados à arte, à criatividade e à indústria cultural.

Objetivo:

Sistematização de conhecimentos das Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas considerados a partir da relação com diferentes contextos
e escalas, para propor soluções a problemas concretos de ordem
histórica, social, econômica, filosófica, política e/ou cultural. Um
possível encaminhamento corresponde à realização de projetos
que investiguem uma dada realidade, identificando-se problemas e
soluções, de modo em que se proponha uma intervenção social.

Encaminhamentos metodológicos:

Selecionar dados bibliográficos, exploratórios, de campo
e experimentais e compor uma base de informações
que auxiliem na resolução de um problema.

Objetivo:

PROCESSOS CRIATIVOS
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MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO
SOCIOCULTURAL

ITINERÁRIOS FORMATIVOS

(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.

(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.

(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.

(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.

(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.

(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.

Dentre as possibilidades teórico-metodológicas podemos citar a
aprendizagem baseada em projetos e em problemas existentes na
sua realidade socioespacial, sala de aula invertida e gamificação.  

Encaminhamentos metodológicos:

Analisar processos sociais, históricos, sociológicos e geográficos
que auxiliem na construção de ações emancipadoras a
grupos socioterritoriais diversos, existentes nas mais variadas
escalas, em âmbito local, regional, nacional e/ou global.

Objetivo:

Entender e interpretar as várias significações propostas pelas
formas de arte e cultura, por meio da criação de várias formas de
imagens como, por exemplo, o graffit, vinculada à reflexão a respeito
das culturas urbanas das ruas e que dão voz a uma minoria.

Encaminhamentos metodológicos:

Formular propostas inovadoras e transformadoras dos processos
criativos como meio de mobilização dos interlocutores a
respeito dos problemas contemporâneos e urgentes, e com
vistas ao enfrentamento e solução desses problemas.

Objetivo:

Um encaminhamento possível equivale à leitura e análise de literaturas
de várias épocas e contextos, vinculada à reflexão crítica envolvendo
aspectos históricos, sociais, econômicos, filosóficos e culturais.  

Encaminhamentos metodológicos:

Entender a informação e significação estética existente
nas várias possibilidades artísticas e culturais.

Questionar a variedade cultural existente, propondo
soluções transformadoras, para aplicá-las no enfrentamento
de problemas da atualidade social e suas questões
históricas, sociais, econômicas, filosóficas e culturais.

Objetivo:

MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL
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(EMIFCHSA08) 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.
(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.

(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.

(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.

(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.

A análise histórica e geográfica de situações-problema e das
ações desenvolvidas para sua solução. Estudo e avaliação de
como diferentes sociedades reagiram a eventos estressores
e quais as consequências de tais ações ao longo do tempo,
inclusive alterações nas mentalidades e socioculturais.

Encaminhamentos metodológicos:

Reconhecer fragilidades e desenvolver mecanismos de resiliência
e autonomia por meio da apropriação de saberes e teorias
provenientes das ciências humanas, a fim de superar dificuldades
e estabelecer respostas proativas e sustentáveis a questões
pessoais, relacionadas ao mundo do trabalho ou à esfera pública.

Objetivo:

Dentre as possibilidades teórico-metodológicas, podemos
citar a gamificação, sala de aula invertida, aulas de campo,
aprendizagem baseada em projetos e problemas, dentre outras,
que auxiliem na construção da alteridade, resiliência e empatia.

Encaminhamentos metodológicos:

Pensar, desenvolver e criar ações construtivas para o
desenvolvimento de práticas que promovam a cidadania
justa e solidária para com as minorias étnicas culturais
existentes nas mais várias escalas de abrangência.

Objetivo:

Dentre as possibilidades teórico-metodológicas, podemos
citar a gamificação, sala de aula invertida, aulas de campo,
aprendizagem baseada em projetos e problemas, dentre outras,
que auxiliem na construção da alteridade, resiliência e empatia.

Encaminhamentos metodológicos:

Propor ações de ordem teórico-prática para a promoção
de uma consciência socioambiental e socioterritorial,
adotando princípios éticos, solidários e inclusivos para
a construção de uma sociedade mais equânime.

Objetivo:

EMPREENDEDORISMO
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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.

(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.

(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.

(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.

A partir do reconhecimento e monitoramento da realidade em que
está inserido, que o estudante seja estimulado a refletir sobre seu
o futuro, como deseja atuar e quais projetos deseja desenvolver
em diferentes esferas (pessoal, trabalho, pública), articulando os
saberes associados a temporalidades, locais e sociedades diversas,
na construção de seu plano de ação frente aos desafios impostos.

Encaminhamentos metodológicos:

Refletir sobre objetivos e aspirações e planejar e formular propostas
para o futuro a partir da interpretação do mundo e de seu meio
proporcionada pelas Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

Objetivo:

Reunir dados e saberes referentes a diferentes setores
das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (teoria social,
saber histórico e geográfico) e aplicá-los conjuntamente
na organização de projetos de natureza pessoal, voltados
para o setor público ou para o mundo do trabalho.

Encaminhamentos metodológicos:

Estabelecer metas e criar mecanismos de planejamento que
considerem as especificidades relacionadas ao planejamento
das variáveis humanas por meio das teorias e metodologias
particulares das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

Objetivo:

ITINERÁRIOS FORMATIVOS
INTEGRADOS
Os Princípios para a elaboração de IF que integram diferentes Áreas
do Conhecimento objetivam apresentar elementos que orientem as diversas
redes e instituições de Ensino, na ampliação do desenvolvimento de habilidades dos estudantes. Para isso, a organização dos IF Integrados considera
a relação entre a habilidade do eixo estruturante e as habilidades de duas
Áreas do Conhecimento. Dessa forma, eles totalizam seis propostas:
•

Itinerário Formativo Integrado entre as Áreas de Matemática e suas
Tecnologias e Linguagens e suas Tecnologias.

•

Itinerário Formativo Integrado entre as Áreas de Matemática e suas
Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

•

Itinerário Formativo Integrado entre as Áreas de Matemática e suas
Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

•

Itinerário Formativo Integrado entre as Áreas de Linguagens e suas
Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

•

Itinerário Formativo Integrado entre as Áreas de Linguagens e suas
Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

•

Itinerário Formativo Integrado entre as Áreas de Ciências Humanas
e Sociais Aplicadas e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Seguem os quadros organizadores:

ITINERÁRIOS FORMATIVOS
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(EMIFCG01)
Identificar, selecionar,
processar e
analisar dados,
fatos e evidências
com curiosidade,
atenção, criticidade
e ética, inclusive
utilizando o apoio de
tecnologias digitais.

Habilidades dos
Eixos

Habilidades
Específicas da Área
do Conhecimento –
Linguagens e suas
Tecnologias
(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.

Habilidades
Específicas da Área
do Conhecimento –
Matemática e suas
Tecnologias
(EMIFMAT01)
Investigar e analisar
situações-problema
identificando e
selecionando
conhecimentos
matemáticos
relevantes para
uma dada situação,
elaborando
modelos para sua
representação.

Como possibilidade metodológica, sugere-se a
resolução de problemas, em que o estudante, a
partir das informações apresentadas no texto,
fará conjecturas, podendo utilizar tecnologias
analógicas ou digitais e outras linguagens para
a sua representação. Para tanto, poderá valer-se
da análise de textos multissemióticos, como
infográficos em reportagens, textos publicitários,
aplicativos de mobiles de uso cotidiano, para a
solução de problemas da vida prática, tais como
os relacionados ao consumo de itens básicos como
água, energia elétrica, dados móveis de telefonia
e TV, dentre outras diversas possibilidades.

Encaminhamentos metodológicos:

Interpretar, identificar e analisar textos,
compreendidos na relação com o conhecimento
matemático de modo amplo como discursos
cotidianos, sociais e científicos, que apresentem
situações-problema, bem como os sentidos
produzidos pelo contexto apresentado.

Objetivo:

Encaminhamentos teórico-metodológicos

PRINCÍPIOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS PARA A
ELABORAÇÃO DE ITINERÁRIOS FORMATIVOS INTEGRADOS
MATEMÁTICA & LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS

INVESTIGAÇÃO CINETÍFICA

ITINERÁRIOS FORMATIVOS

INVESTIGAÇÃO CINETÍFICA
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(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.
(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.

(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.

Para tanto, a articulação argumentativa poderá
seguir modelos matemáticos, compreendidos
como discursos dentro de condições de
produção específicas de seu campo de atuação,
estabelecendo sentido entre as variáveis analisadas
e as posições tomadas diante do problema. Além
disso, o uso do tratamento da informação, da
estatística, dentre outros discursos possíveis,
com explicações por meio de quadros, dados,
tabelas, podem ser articulados com vistas às
análises da situação-problema a ser resolvida.

Encaminhamentos Metodológicos:

Identificar posições, levantar e testar
hipóteses diante de uma situação-problema,
elaborando argumentos válidos e coerentes
materializados em diferentes linguagens.

Objetivo:

PROCESSOS CRIATIVOS
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(EMIFCG03) Utilizar
informações,
conhecimentos e
ideias resultantes
de investigações
científicas para
criar ou propor
soluções para
problemas diversos.

(EMIFMAT03)
Selecionar e
sistematizar, com
base em estudos
e/ou pesquisas
(bibliográfica,
exploratória,
de campo,
experimental etc.)
em fontes confiáveis,
informações sobre
a contribuição
da Matemática
na explicação de
fenômenos de
natureza científica,
social, profissional,
cultural, de processos
tecnológicos,
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.
(EMIFLGG03) Selecionar e
sistematizar, com base em
estudos e/ou pesquisas
(bibliográfica, exploratória,
de campo, experimental
etc.) em fontes
confiáveis, informações
sobre português
brasileiro, língua(s) e/ou
linguagem(ns) específicas,
visando fundamentar
reflexões e 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), 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.
Para tanto, poderão ser produzidos textos
argumentativos e opinativos que diferenciem
fatos de opinião, que se pautem em dados
resultantes de investigação científica, na
contraposição à produção de fake news em
diferentes mídias, dentre outros. Além disso,
pode-se produzir textos de acordo com a
modelagem matemática, também como
forma de explicar os fenômenos de diferentes
naturezas, bem como a história da Matemática
como forma de compreender o processo de
evolução da ciência e da própria humanidade,
e como ferramenta de resolução de problemas
e explicação para o que ocorre em sua volta.

Encaminhamentos Metodológicos:

Selecionar e sistematizar informações e
conhecimentos, valendo-se do uso adequado
da língua e da linguagem, com base em
fontes fidedignas, reconhecendo pontos de
vistas e saberes historicamente construídos
para a explicação de fatos científicos, sociais,
culturais, políticos e tecnológicos.

Objetivo:

PROCESSOS CRIATIVOS
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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 colocálas em prática.

(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.

(EMIFMAT05)
Selecionar e mobilizar
intencionalmente
recursos criativos
relacionados à
Matemática para
resolver problemas
de natureza diversa,
incluindo aqueles
que permitam a
produção de novos
conhecimentos
matemáticos,
comunicando com
precisão suas ações e
reflexões relacionadas
a constatações,
interpretações e
argumentos, bem
como adequando-os
às situações originais.

(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.

(EMIFLGG05)
Selecionar e mobilizar
intencionalmente, em
um ou mais campos de
atuação social, recursos
criativos de diferentes
línguas e linguagens
(imagens estáticas e
em movimento; música;
linguagens corporais e do
movimento, entre outras),
para participar de projetos
e/ou processos criativos.

(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).

Para tanto, valer-se de práticas discursivas de
linguagem artística, corporal, dentre outras,
pode ser balizador para criação de soluções
para os problemas encontrados. A possibilidade
metodológica empregada poderá aliar a produção
de uma coreografia e análise combinatória para
criação de uma apresentação; o desenvolvimento
de um protótipo robótico com o uso de cálculos
matemáticos e lógica, e com a descrição de seu
funcionamento para solucionar um problema
cotidiano; criação de embalagens mais econômicas
e ecológicas para produtos de uso diário com uma
linguagem clara e objetiva de seu uso, bem como
o desenvolvimento de campanha publicitária para
divulgá-lo; entre outras muitas possibilidades.

Encaminhamentos Metodológicos:

Selecionar, mobilizar, questionar e produzir
recursos criativos relacionados à Matemática
em diferentes línguas e/ou linguagens.

Objetivo:

Para isso, a possibilidade metodológica
empregada poderá se valer de textos midiáticos e
publicitários, elementos da robótica educacional,
desenvolvimento de imagens e protótipos de
produtos, gráficos de análises de processos,
de séries temporais e cálculos de medidas
de posição e de dispersão, entre outros.

Encaminhamentos Metodológicos:

Reconhecer e analisar produtos e processos
criativos em diferentes materialidades significantes,
considerando as condições de produção dos
produtos e processos tomados como discursos.

Objetivo:

PROCESSOS CRIATIVOS
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(EMIFLGG06) Propor e
testar soluções éticas,
estéticas, criativas
e inovadoras para
problemas reais, utilizando
as diversas línguas e
linguagens (imagens
estáticas e em movimento;
línguas; linguagens
corporais e do movimento,
entre outras), em um ou
mais campos de atuação
social, combatendo a
estereotipia, o lugarcomum e o clichê.

(EMIFLGG07) Identificar
e explicar questões
socioculturais e ambientais
passíveis de mediação e
intervenção por meio de
práticas de linguagem.

(EMIFMAT06) Propor
e testar soluções
éticas, estéticas,
criativas e inovadoras
para problemas
reais, considerando
a aplicação dos
conhecimentos
matemáticos
associados ao domínio
de operações e
relações matemáticas
simbólicas e
formais, de modo
a desenvolver
novas abordagens
e estratégias para
enfrentar novas
situações.
(EMIFMAT07)
Identificar e
explicar questões
socioculturais e
ambientais aplicando
conhecimentos
e habilidades
matemáticas para
avaliar e tomar
decisões em relação
ao que foi observado.

(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.

(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.

Sugere-se que o estudante identifique os
problemas, e as questões das relações intra e
interpessoais, conscientizando-se da importância
das suas decisões. Isso pode se dar por meio
de trabalho coletivo e/ou individual.

Encaminhamentos Metodológicos:

Identificar e explicar as questões socioculturais
e ambientais fazendo uso da interpretação
de textos e informações em diferentes meios,
das ferramentas matemáticas da álgebra,
do tratamento da informação e de funções
matemáticas, bem como do funcionamento da
linguagem para identificar e avaliar as questões.

Objetivo:

Para tanto, pode-se implementar o
desenvolvimento e uso de mídias analógicas e
digitais – de modo ético, estético e criativo – para
divulgação científica e cultural. A possibilidade
metodológica utilizada pode contemplar a
criação de plataformas e aplicativos digitais,
buscando a difusão de relações entre as ciências
matemáticas e as ciências da linguagem.

Encaminhamentos Metodológicos:

Testar e elaborar propostas de soluções para
problemas reais por meio de diferentes linguagens
e estratégias de alcance aos interlocutores
para difusão do conhecimento produzido.

Objetivo:

MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO
SÓCIO-CULTURAL
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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,
orresponsabilizando-se
pela realização de
ações e projetos
voltados ao
bem comum.

(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.

(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, artísticocultural ou ambiental,
visando colaborar para
o convívio democrático
e republicano com a
diversidade humana.

(EMIFLGG09) Propor
e testar estratégias de
mediação e intervenção
sociocultural e
ambiental, selecionando
adequadamente
elementos das
diferentes linguagens.

(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.

(EMIFMAT09) Propor
e testar estratégias
de mediação e
intervenção para
resolver problemas
de natureza
sociocultural e de
natureza ambiental
relacionados à
Matemática.

A construção de processos de resolução de
problemas requer empatia e colaboratividade,
por isso, as atividades como exposições de
quadros e tabelas que proponham a reflexão
crítica da realidade circundante; apresentações
de produtos e processos são algumas
possibilidades metodológicas de mediação e
intervenção para a realidade da comunidade
escolar e os problemas identificados.

Encaminhamentos Metodológicos:

Levantar hipóteses e construir estratégias de
intervenções e mediação em questões políticas,
sociais, econômicas, científicas, tecnológicas e
culturais, por meio das práticas de linguagem e
envolvendo os conhecimentos matemáticos.

Objetivo:

Para tanto, é necessária a identificação e análise
de problemas individuais ou coletivos. Mediações e
intervenções, com vistas à resolução do problema,
podem se dar por meio da colaboratividade, com
o uso de ferramentas como debates regrados
sob temas diversos e relacionados à realidade
local; criação de enquetes, questionários e
outras formas de coletas de opiniões; que se
mostrem como possibilidades metodológicas.

Encaminhamentos Metodológicos:

Analisar questões políticas, sociais, econômicas,
científicas, tecnológicas e culturais, por meio
das práticas de linguagem e envolvendo
os conhecimentos matemáticos.

Objetivo:

EMPREENDEDORISMO
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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.

(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.

(EMIFMAT11)
Selecionar e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos
e recursos da
Matemática para
desenvolver um
projeto pessoal ou
um empreendimento
produtivo.

(EMIFMAT10) Avaliar
como oportunidades,
conhecimentos e
recursos relacionados
à Matemática 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

(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.

Como possibilidade metodológica, temos o uso
da tecnologia analógica ou digital, como análise
e construção de gráficos com uso de planilhas,
como ferramentas para identificação de caminhos
que levem ao cumprimento das metas traçadas,
elencando os recursos necessários para a
efetivação do projeto pessoal empreendedor.

Encaminhamentos Metodológicos:

Utilizar, selecionar e mobilizar conhecimentos
e os recursos tanto da área da Matemática e
quanto das diferentes práticas de linguagem
para o desenvolvimento de projetos pessoais
e/ou um empreendimento produtivo.

Objetivo:

Sugere-se como possibilidade metodológica
a gamificação, o uso de diferentes recursos
tecnológicos e inclusive softwares que façam uso
da lógica, da linguagem matemática, da linguagem
verbal e não verbal como forma de tornar os
anseios pessoais e projetos em algo concreto,
observando os impactos socioambientais gerados.

Encaminhamentos Metodológicos:

Reconhecer e avaliar os conhecimentos e
recursos relacionados à Matemática e às várias
linguagens como meios para alcançar os
objetivos pessoais e profissionais buscando
agir de forma proativa e empreendedora.

Objetivo:

EMPREENDEDORISMO
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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.

(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.

Sugere-se como possibilidades metodológicas
a resolução de problemas, o trabalho em
grupos, brainstorming, uso da estatística, a
análise de gráficos, de séries temporais, uso de
diferentes mídias analógicas ou digitais, como
ferramentas que possibilitem a identificação
das diferentes propostas para a realização do
projeto de vida pessoal, profissional e cidadã.

Encaminhamentos Metodológicos:

Refletir e desenvolver os projetos pessoais
e ou produtivos fazendo uso das práticas de
linguagens socialmente relevantes no seu
campo de atuação, bem como do conhecimento
matemático, traçando propostas concretas
para a efetivação do projeto de vida.

Objetivo:
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Habilidades
Específicas da Área
do Conhecimento –
Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas
(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
Específicas da Área
do Conhecimento –
Matemática e suas
Tecnologias
(EMIFMAT01) Investigar
e analisar situaçõesproblema identificando
e selecionando
conhecimentos
matemáticos relevantes
para uma dada situação,
elaborando modelos
para sua representação.

Habilidades dos
Eixos

(EMIFCG01) Identificar,
selecionar, processar
e analisar dados,
fatos e evidências
com curiosidade,
atenção, criticidade
e ética, inclusive
utilizando o apoio de
tecnologias digitais.

Dentre as possibilidades metodológicas a serem
exploradas, destaca-se a formulação de situaçõesproblema, elaboradas a partir de dados do
cotidiano ou de eventos históricos e fenômenos
geográficos relevantes. Mudanças sociais,
demográficas e geográficas podem ser explicitadas
por meio destes mecanismos de análise.

Encaminhamentos metodológicos:

Desenvolver a capacidade de resolver problemas
perpassando todas as áreas do conhecimento. Aqui,
especificamente, a utilização de conhecimentos
matemáticos na investigação de eventos e
processos sociais favorece a associação com
o trabalho e a análise de dados estatísticos
relacionados aos referidos eventos e processos.

Objetivo:

Encaminhamentos teórico-metodológicos

PRINCÍPIOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS PARA A
ELABORAÇÃO DE ITINERÁRIOS FORMATIVOS –
MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
& CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS

INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
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(EMIFCG03) Utilizar
informações,
conhecimentos e
ideias resultantes
de investigações
científicas para criar ou
propor soluções para
problemas diversos.

(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.
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.

(EMIFCHSA03) Selecionar e Objetivo:

Para atingir este objetivo de aprendizagem, a adoção
de situações-problema irá incentivar os estudantes
a construir e trabalhar com bases de dados que
justifiquem e validem suas propostas e conclusões.

Encaminhamentos metodológicos:

Utilizar o processo de investigação científica,
perpassando pelo desenvolvimento da capacidade de
pesquisa. Para tanto, a identificação, reconhecimento
e sistematização de dados numéricos, estatísticos
e gráficos acerca de eventos sociais, históricos e
geográficos é essencial. Assim, a seleção de bases
de dados bem como a identificação de discrepâncias
entre diferentes fontes são parte crucial na elaboração
de argumentos e conclusões, os quais podem ser
expostos por meio de mídias distintas, considerando
a especificidade dos temas trabalhados.

Para tanto, instigar a discussão científica
e o desenvolvimento de debates, em que
sejam apresentados dados numéricos sobre
transformações sociais históricas e geográficas,
estimula e favorece o domínio dos procedimentos,
métodos e linguagem científicos.

Encaminhamentos metodológicos:

Elaborar opiniões cientificamente embasadas
que demandam o domínio e a articulação de
diferentes áreas do conhecimento. Neste sentido,
a construção de hipóteses não é um processo
isolado, mas de associação de saberes diversos.

(EMIFMAT03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou pesquisas
(bibliográfica, exploratória,
de campo, experimental
etc.) em fontes confiáveis,
informações sobre
a contribuição da
Matemática na explicação
de fenômenos de
natureza científica, social,
profissional, cultural, de
processos tecnológicos,
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.

Objetivo:

(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.

(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.

PROCESSOS CRIATIVOS
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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 colocálas em prática.

(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.

(EMIFMAT05) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
recursos criativos
relacionados à Matemática
para resolver problemas
de natureza diversa,
incluindo aqueles que
permitam a produção de
novos conhecimentos
matemáticos, comunicando
com precisão suas ações
e reflexões relacionadas
a constatações,
interpretações e
argumentos, bem
como adequando-os às
situações originais.

(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.

(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.

(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.

O desenvolvimento do potencial criativo é favorecido
por abordagens em que o estudante seja instigado a
mobilizar seus conhecimentos de forma inovadora para
a apresentação de soluções ou propostas originais.

Encaminhamentos metodológicos:

Formular soluções inovadoras, seja para o mundo do
trabalho seja na esfera pessoal, como uma habilidade
essencial na contemporaneidade. Neste sentido, a
mobilização de recursos criativos para a solução de
problemas sociais, econômicos e filosóficos, a partir
dos dados coletados e mediados por conhecimentos
matemáticos e das ciências humanas, amplia e
enriquece a percepção de si mesmo e de seu entorno,
bem como a capacidade de solucionar problemas.

Objetivo:

Uma forma de explorar esta habilidade se dá por
meio do estudo acerca da expansão de movimentos
culturais ao longo do tempo e espaço, ao mesmo tempo
da análise de como processos criativos e soluções
inovadoras impactaram a humanidade ao longo do
tempo. Para tanto, o uso das ferramentas da matemática,
nesta análise, torna-se uma ferramenta auxiliar no
reconhecimento do impacto causado por manifestações
artísticas e também por processos criativos nas áreas
da tecnologia e do mundo do trabalho, por exemplo.

Encaminhamentos metodológicos:

Desenvolver processos criativos na elaboração e
apropriação do saber. Assim, considerando que as
manifestações criativas perpassam diversas áreas do
conhecimento, estas podem ser analisadas a partir de
suas relações como meio social, processos de expansão
e aglutinação, bem como de duração temporal.

Objetivo:

MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL
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(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.

(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.

(EMIFMAT06) Propor
e testar soluções
éticas, estéticas,
criativas e inovadoras
para problemas reais,
considerando a aplicação
dos conhecimentos
matemáticos associados
ao domínio de operações
e relações matemáticas
simbólicas e formais,
de modo a desenvolver
novas abordagens e
estratégias para enfrentar
novas situações.
(EMIFMAT07) Identificar
e explicar questões
socioculturais e ambientais
aplicando conhecimentos
e habilidades matemáticas
para avaliar e tomar
decisões em relação ao
que foi observado.

(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.

(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.

Dentre as possibilidades teórico-metodológicas,
podemos citar a modelagem matemática, aprendizagem
baseada em projetos, sala de aula invertida, gamificação,
entre outros, que auxiliam no desenvolvimento cognitivo
dos estudantes e na apropriação destas habilidades.

Encaminhamentos metodológicos:

Compreender os processos, fenômenos e
fatos, históricos e geográficos, através dos
conhecimentos matemáticos, auxilia na construção
de projetos de vida e na formação cidadã dos
estudantes. A interdisciplinaridade entre as
áreas de conhecimento auxilia na compreensão
das especificidades relacionadas às realidades
socioespaciais e socioculturais dos estudantes.

Objetivo:

Tal processo é favorecido pela utilização do
conhecimento matemático, por meio do trabalho com
modelos e funções, álgebra e tratamento da informação.
As soluções e propostas desenvolvidas podem ser
expostas em diferentes meios físicos e digitais.

Encaminhamentos metodológicos:

Desenvolver habilidades relacionadas à formulação
de soluções éticas e inovadoras para os problemas
contemporâneos tangenciados pelas áreas de
conhecimento relacionadas às ciências humanas.

Objetivo:

MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL

ITINERÁRIOS FORMATIVOS

70
(EMIFCHSA08) 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.

(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.

(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.

(EMIFMAT09) Propor
e testar estratégias de
mediação e intervenção
para resolver problemas
de natureza sociocultural
e de natureza ambiental
relacionados à Matemática.

(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.

Dentre as possibilidades de ordem teóricometodológicas, podemos citar a resolução
de problemas, a investigação matemática,
construção de argumentação, bem como aulas
de campo para a construção de propostas
que visem o bem comum de todos.

Encaminhamentos metodológicos:

Construir, implementar e participar de ações e projetos
que auxiliem na resolução de problemas de ordem
ambiental e sociocultural, além de auxiliarem na
construção de conhecimentos por parte dos estudantes
e também na construção de uma identidade territorial
cidadã, imprescindível na sociedade do século XXI.

Objetivo:

Dentre as possibilidades de aportes teóricometodológicos, podemos citar a resolução de
problemas, a aprendizagem em pares ou times, a
aprendizagem baseada em projetos que instiguem
os estudantes à construção do conhecimento, a
partir de suas próprias experiências, e a entender as
demais culturas criando assim empatia e resiliência.

Encaminhamentos metodológicos:

Compreender que os conhecimentos matemáticos e
da área das ciências humanas e sociais auxiliam na
resolução de problemas ambientais e socioculturais
nas diversas escalas espaciais: local, regional, nacional
ou global, auxiliando o estudante no entendimento
das diferenças, no combate ao preconceito e na
criação da empatia para com todas as culturas.

Objetivo:

EMPREENDEDORISMO
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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.

(EMIFMAT10) Avaliar
como oportunidades,
conhecimentos e recursos
relacionados à Matemática
podem ser utilizados
na concretização de
projetos pessoais ou
produtivos, considerando
as diversas tecnologias
disponíveis e os impactos
socioambientais.

(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.

A resolução de problemas é uma das possibilidades
de articular os conteúdos geográficos, matemáticos,
históricos, sociológicos e filosóficos no entendimento
de problemas atuais e práticos, bem como na resolução
dos mesmos, mostrando assim a aplicabilidade
dos conhecimentos estudados ao longo de toda a
educação básica, tais como a matemática financeira,
os cálculos estatísticos, a análise de gráficos e de séries
temporais e a interpretação de textos científicos.

Encaminhamentos metodológicos:

Reconhecer as qualidades e fragilidades individuais,
utilizá-las e gerenciá-las de forma a incentivar
o desenvolvimento pessoal. Neste sentido, o
estabelecimento de uma perspectiva empreendedora
pode auxiliar no desenvolvimento cognitivo dos
estudantes, auxiliando-os a construir seus projetos
de vida em um mundo onde as oportunidades de
trabalho são cada vez mais flexíveis e dinâmicas.

Objetivo:
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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.

(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.

Dentre as possibilidades teórico-metodológicas
podemos citar a etnomatemática, a metodologia de
resolução de problemas, a aprendizagem em pares, que
irão possibilitar a construção de argumentos sólidos
para o estabelecimento de metas, e o levantamento
de todas as ações necessárias para que elas sejam
cumpridas. Aulas de campo e o contato com diferentes
empreendimentos tendem a ampliá-las. Sugerem-se
também aulas de campo para ampliar a referências
e apresentar aos estudantes empreendimentos que
estejam relacionados aos seus objetivos e anseios.

Encaminhamentos metodológicos:

Utilizar os conhecimentos apreendidos em Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas e Matemática na
construção de empreendimentos produtivos e projetos
pessoais que visem a transformação social em âmbito,
local, regional, nacional e ou global. Tais habilidades
são necessárias para que os estudantes elaborem
seu projeto de vida ou empreendimento produtivo.

Objetivo:
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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.

(EMIFMAT12) Desenvolver
projetos pessoais ou
produtivos, utilizando
processos e conhecimentos
matemáticos 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.

Dentre as possibilidades teórico-metodológicas,
podemos citar, a gamificação, a utilização do
design thinking, a aprendizagem baseada em
projetos (ABP), para que o trabalho em sala de
aula, estando os estudantes na centralidade de
suas aprendizagens, possibilite que esses jovens
pensem e reflitam sobre seus projetos de vida e a
importância da educação empreendedora para a
promoção de seus objetivos pessoais e profissionais,
utilizando como ferramenta a matemática financeira,
a economia, a estatística e diferentes recursos
tecnológicos, como planilhas e simuladores.

Encaminhamentos metodológicos:

Entender a importância da construção de projetos
de vida a partir do desenvolvimento de ações
empreendedoras e dos conhecimentos matemáticos e
daqueles que compõem a área de Ciências Humanas
e Sociais Aplicadas, de modo a auxiliar os estudantes
a pensarem em estratégias para o desenvolvimento
de ações no campo profissional, social e afetivo.

Objetivo:
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(EMIFCG01) Identificar,
selecionar, processar
e analisar dados,
fatos e evidências
com curiosidade,
atenção, criticidade
e ética, inclusive
utilizando o apoio de
tecnologias digitais.

Habilidades dos Eixos

(EMIFMAT01) Investigar e
analisar situações-problema
identificando e selecionando
conhecimentos
matemáticos relevantes
para uma dada situação,
elaborando modelos para
sua representação.

Habilidades Específicas
da Área do Conhecimento
– Matemática e suas
Tecnologias
(EMIFCNT01) Investigar
e analisar situaçõesproblema 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.

Habilidades
Específicas da Área
do Conhecimento –
Ciências da Natureza e
suas Tecnologias

Esta investigação pode ser encaminhada
utilizando a problematização e a
experimentação, uma vez que essas
atividades aguçam a curiosidade do
estudante perante o problema científico.

Encaminhamentos Metodológicos:

Investigar e analisar situações-problema,
identificando e analisando os conhecimentos
matemáticos, físicos, químicos e biológicos.

Objetivo:

Encaminhamentos teórico-metodológicos

PRINCÍPIOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS PARA A
ELABORAÇÃO DE ITINERÁRIOS FORMATIVOS –
MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
& CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
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(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.

(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.

Os procedimentos adotados para desenvolver
essa habilidade podem ser baseados na
construção de modelos. Esses modelos
podem ser desde equações, gráficos e
expressões matemáticas, até a construção de
maquetes e/ou representações artísticas.

Encaminhamentos Metodológicos:

Levantar e testar hipóteses sobre as
variáveis inerentes à pesquisa científica,
como a aplicação do método científico para
a testagem das hipóteses levantadas.

Objetivo:
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(EMIFMAT03) Selecionar
e sistematizar, com
base em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em fontes
confiáveis, informações
sobre a contribuição da
Matemática na explicação
de fenômenos de natureza
científica, social, profissional,
cultural, de processos
tecnológicos, 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.
(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.

(EMIFCG03) Utilizar
informações,
conhecimentos e
ideias resultantes
de investigações
científicas para criar ou
propor soluções para
problemas diversos.

(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.

(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).

(EMIFCNT03) Selecionar
e sistematizar, com
base em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.)
em fontes confiáveis,
informações sobre a
dinâmica dos fenômenos
da natureza e/ou de
processos tecnológicos,
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.

Esse reconhecimento pode ser realizado
por meio da história e filosofia da Ciência e
da história da Matemática e pela utilização
de simuladores e outras mídias digitais
(TIC), tornando os processos criativos e
tecnológicos mais próximos da vivência
do estudante através das Ciências base
ampliando a sua visão de mundo.

Encaminhamentos Metodológicos:

Reconhecer, dentro dos aparatos tecnológicos
presentes na sociedade, onde a matemática, a
Física, a Química e a Biologia se encontram.

Objetivo:

O desenvolvimento dessa habilidade pode
ser realizado com o apoio da história e
filosofia da Ciência, bem como da história da
Matemática, pois estas trazem elementos da
evolução do conhecimento científico que são
importantes na maturação do conhecimento
recém-adquirido pelos estudantes e que
possibilitam que os mesmos criem e
proponham soluções com argumentos
na solução de diferentes problemas.

Encaminhamentos Metodológicos:

Selecionar e sistematizar o conhecimento
já produzido e verificado pela comunidade
científica para a explicação dos fenômenos
naturais e tecnológicos observados, usando
a matemática como principal linguagem.

Objetivo:
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ITINERÁRIOS FORMATIVOS

77

(EMIFMAT05) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
recursos criativos
relacionados à Matemática
para resolver problemas
de natureza diversa,
incluindo aqueles que
permitam a produção de
novos conhecimentos
matemáticos, comunicando
com precisão suas ações
e reflexões relacionadas a
constatações, interpretações
e argumentos, bem
como adequando-os às
situações originais.

(EMIFMAT06) Propor
e testar soluções
éticas, estéticas,
criativas e inovadoras
para problemas reais,
considerando a aplicação
dos conhecimentos
matemáticos associados
ao domínio de operações
e relações matemáticas
simbólicas e formais,
de modo a desenvolver
novas abordagens e
estratégias para enfrentar
novas situações.

(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 colocálas 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.

(EMIFCNT06) Propor
e testar soluções
éticas, estéticas,
criativas e inovadoras
para problemas
reais, considerando a
aplicação de design
de soluções e o
uso de tecnologias
digitais, programação
e/ou pensamento
computacional que
apoiem a construção de
protótipos, dispositivos
e/ou equipamentos, com
o intuito de melhorar a
qualidade de vida e/ou
os processos produtivos.

(EMIFCNT05)
Selecionar e mobilizar
intencionalmente
recursos criativos
relacionados às Ciências
da Natureza para
resolver problemas
reais do ambiente e da
sociedade, explorando
e contrapondo diversas
fontes de informação.

As soluções que podem ser desenvolvidas
através do tratamento da informação coletada
por meio de dados de pesquisas, sistematizados
a partir dos conceitos das teorias vigentes na
Biologia, Física e Química, e também com a
aplicação dos conhecimentos matemáticos,
possibilitando-se a integração do conhecimento
científico a tecnologia pelo enfoque CTS, com
vistas a uma tomada de decisão que possibilite
uma melhoria para a comunidade local.

Encaminhamentos Metodológicos:

Propor e testar soluções éticas, estéticas,
criativas e inovadoras para problemas reais.

Objetivo:

Essa discussão pode envolver, como sugestão,
o enfoque da Ciência, Tecnologia e Sociedade
(CTS), que visa a integração entre esses
três eixos na intenção de tornar o estudante
capaz de tomar decisões de forma mais
consciente, e pelo letramento científico
que vai além da identificação de símbolos
e caracteres e ensina como estes podem
influenciar na qualidade de vida da sociedade.

Encaminhamentos Metodológicos:

Selecionar e mobilizar intencionalmente
os recursos criativos, a fim de promover
a discussão sobre problemas reais
pertencentes à comunidade na qual
os estudantes estão inseridos.

Objetivo:

MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO
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(EMIFMAT07) Identificar
e explicar questões
socioculturais e ambientais
aplicando conhecimentos
e habilidades matemáticas
para avaliar e tomar
decisões em relação ao
que foi observado.

(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.

(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.
(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.

(EMIFCNT07) Identificar
e explicar questões
socioculturais e
ambientais relacionadas
a fenômenos
físicos, químicos e/
ou biológicos.

A metodologia empregada pode ser
baseada no enfoque CTS, pelo qual o
estudante terá a oportunidade de analisar
os impactos ambientais e sociais trazidos
pela ciência, usando a matemática como
linguagem e recurso na proposição de
ações tanto individuais como coletivas.

Encaminhamentos Metodológicos:

Selecionar e mobilizar intencionalmente os
conhecimentos das Ciências da Natureza
e da Matemática a fim de propor ações
coletivas e individuais para a solução
de problemas sociais e ambientais.

Objetivo:

Essa abordagem pode ser realizada através de
pesquisas de campo na comunidade próxima
à escola, utilizando assim o tratamento da
informação e o ensino por investigação
para se obter as informações sobre os
problemas encontrados que envolvam as
questões socioculturais e ambientais.

Encaminhamentos Metodológicos:

Identificar e explicar questões socioculturais
e ambientais relacionadas a fenômenos
físico-químicos e biológicos utilizando
conhecimentos matemáticos.

Objetivo:
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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.

(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.

(EMIFMAT10) Avaliar
como oportunidades,
conhecimentos e recursos
relacionados à Matemática
podem ser utilizados na
concretização de projetos
pessoais ou produtivos,
considerando as diversas
tecnologias disponíveis e os
impactos socioambientais.

(EMIFMAT09) Propor
e testar estratégias de
mediação e intervenção
para resolver problemas
de natureza sociocultural
e de natureza ambiental
relacionados à Matemática.

(EMIFCNT10) Avaliar
como oportunidades,
conhecimentos e
recursos relacionados
às Ciências da Natureza
podem ser utilizados
na concretização de
projetos pessoais
ou produtivos,
considerando as diversas
tecnologias disponíveis
e os impactos
socioambientais.

(EMIFCNT09) Propor
e testar estratégias de
mediação e intervenção
para resolver problemas
de natureza sociocultural
e de natureza ambiental
relacionados às
Ciências da Natureza.

Sugere-se, como encaminhamento
metodológico, o uso do tratamento da
informação e dos conhecimentos já
sistematizados das Ciências da Natureza, além
do uso das metodologias ativas que visem
uma participação efetiva dos estudantes na
construção do seu conhecimento estimulando
a curiosidade, além do uso da tecnologia.

Encaminhamentos Metodológicos:

Avaliar como as oportunidades,
conhecimentos e recursos relacionados
às Ciências da Natureza e da Matemática
podem ser utilizados na concretização
de projetos pessoais ou produtivos.

Objetivo:

Sugere-se uma metodologia na perspectiva
do enfoque CTS, proporcionando ao
estudante uma visão ampla sobre as ações
da Ciência e da Tecnologia e sua influência
na sociedade. A utilização de simuladores
e da modelagem matemática proporciona
diferentes possibilidades de como prever
a dinâmica da situação e assim tomar uma
decisão que tenha como premissa a proteção
ambiental e a melhoria da sociedade.

Encaminhamentos Metodológicos:

Propor e testar estratégias de mediação
e intervenção para resolver os problemas
sociais e ambientais da comunidade.

Objetivo:
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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.

(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.

(EMIFMAT12) Desenvolver
projetos pessoais ou
produtivos, utilizando
processos e conhecimentos
matemáticos para
formular propostas
concretas, articuladas
com o projeto de vida.

(EMIFMAT11) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos e
recursos da Matemática,
para desenvolver um
projeto pessoal ou um
empreendimento produtivo.

(EMIFCNT12)
Desenvolver projetos
pessoais ou produtivos,
utilizando as Ciências
da Natureza e suas
Tecnologias para
formular propostas
concretas, articuladas
com o projeto de vida.

(EMIFCNT11)
Selecionar e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos e
recursos das Ciências
da Natureza para
desenvolver um
projeto pessoal ou
um empreendimento
produtivo.

A metodologia sugerida é a utilização do
tratamento da informação, da história e
filosofia da ciência e da modelagem científica
na obtenção dos pré-requisitos teóricos, além
do uso da CTS para se obter um produto
sustentável de baixo impacto social e ambiental,
mas com características inovadoras que
estejam articuladas com o seu projeto de vida.

Encaminhamentos Metodológicos:

Desenvolver projetos pessoais ou produtivos,
utilizando as Ciências da Natureza e a
Matemática para formular propostas concretas
relacionadas ao mundo do trabalho.

Objetivo:

Para tal, podemos utilizar os dados já
sistematizados, refletindo sobre a as
características do mercado e utilizando os
recursos da matemática em seus diferentes
eixos e das Ciências da Natureza, trazendo
possibilidades para que o estudante desenvolva
o seu projeto pessoal de forma efetiva, além
dos debates junto aos seus colegas, como
forma de selecionar quais projetos são efetivos
e podem ser desenvolvidos, estabelecendo
as metas e identificando e quantificando os
recursos necessários para a sua realização.

Encaminhamentos Metodológicos:

Selecionar e mobilizar intencionalmente
conhecimentos e recursos das Ciências na
Natureza e da Matemática no desenvolvimento
de projetos pessoais e/ou produtivos.

Objetivo:

(EMIFCG01)
Identificar, selecionar,
processar e
analisar dados,
fatos e evidências
com curiosidade,
atenção, criticidade
e ética, inclusive
utilizando o apoio de
tecnologias digitais.

Habilidades dos Eixos

Habilidades
Específicas da Área
do Conhecimento –
Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas

(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
Específicas da Área
do Conhecimento Linguagens e suas
Tecnologias

(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.

A ferramenta de pesquisa pode ser usada como um instrumento
pedagógico pelo professor, propiciando abordagens pedagógicas
dinâmicas. A partir da pesquisa, o processo de ensinoaprendizagem se redimensiona, criando espaços para que os
estudantes desenvolvam aspectos ligados à investigação, à análise
e interpretação de dados referentes ao seu objeto de estudo. Para
tanto, considerar o desenvolvimento do problema de pesquisa,
coleta, análise e interpretação de dados é de fundamental
importância. O uso de ferramentas midiáticas analógicas e digitais
deve pautar o trabalho de investigação científica, despertando
o interesse e a curiosidade dos estudantes. Do mesmo modo, a
orientação do professor deve ser instigadora de descobertas.

Encaminhamentos Metodológicos:

Sendo assim, valer-se das práticas da área das Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas possibilita discutir e rediscutir
tais discursos, ressignificando-os de modo a trazerem
sentido à vida prática e social dos estudantes.

Pesquisar e analisar discursos nas diversas práticas de linguagem
(artísticas, corporais e verbais), compreendendo criticamente o
modo como circulam, constituem-se e (re)produzem significação
e ideologias, considerando a formulação, interesses explícitos
e implícitos, relações de poder e perspectivas de mundo.

Objetivo:

Encaminhamentos teórico-metodológicos

PRINCÍPIOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS PARA A
ELABORAÇÃO DE ITINERÁRIOS FORMATIVOS –
LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS
& CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS

INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

ITINERÁRIOS FORMATIVOS
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(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.

(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.

(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.
Uma proposta para o desenvolvimento é a preparação de
seminários em que os estudantes apresentem as capacidades que
permeiam a argumentação, comunicação, reflexão, apropriação dos
conhecimentos e pesquisa. Para isso, o levantamento de hipóteses
sobre um problema, a organização e a análise dos discursos
envolvidos na questão podem ser balizadores da articulação
argumentativa em diferentes campos de atuação social.

Encaminhamentos Metodológicos:

Posicionar-se criticamente diante de diversas visões de mundo
presentes nos discursos em diferentes linguagens e debater
questões polêmicas de relevância social, analisando e diferenciando
argumentos e opiniões, para formular, negociar e sustentar posições
frente à análise de perspectivas distintas. As Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas possibilitam aos estudantes a análise, reflexão
e argumentação sobre esses problemas cotidianos, auxiliando-os
para compreenderem e posicionarem-se criticamente em relação a
esses processos e ajudar na resolução dos problemas encontrados.

Objetivo:
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(EMIFCG03) Utilizar
informações,
conhecimentos e
ideias resultantes
de investigações
científicas para
criar ou propor
soluções para
problemas diversos.

(EMIFLGG03)
Selecionar e
sistematizar, com
base em estudos
e/ou pesquisas
(bibliográfica,
exploratória,
de campo,
experimental etc.)
em fontes confiáveis,
informações
sobre português
brasileiro, língua(s)
e/ou linguagem(ns)
específicas, visando
fundamentar reflexões
e 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), 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

(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.

Para isso, a metodologia utilizada pode encaminhar-se para
a intervenção, em que o significado construído no processo
de investigação pode levar à ação social, ou aquelas reflexões
sobre a ação conduzirem à construção de novos significados.
Com essa perspectiva, a pesquisa extrapola o campo teórico,
conjugando a prática e promovendo ao estudante um ambiente
propício ao desenvolvimento de sua autonomia, tomadas de
decisões e possíveis soluções diante de situações-problema. Uma
proposta pertinente é o desenvolvimento de projetos e roteiros
individuais e grupais com o objetivo de transformar suas aulas em
experiências vivas de aprendizagem que motivem os estudantes
e os tornem mais criativos, empreendedores e protagonistas.

Encaminhamentos Metodológicos:

Selecionar e analisar criticamente textos de modo a compreender
e caracterizar as línguas e as linguagens como fenômenos (geo)
políticos, históricos, sociais, culturais, variáveis, heterogêneos e
sensíveis aos contextos de uso, em obras de artistas brasileiros e
estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas
e culturais, de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos
e práticas. Aliar tais saberes aos campos do saber das Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas e seus conhecimentos permitirá aos
estudantes se apropriarem de tais conceitos de forma densa, e
a rejeitarem teses sustentadas pelo senso comum ou por juízos
de valor que não correspondam a uma premissa responsável.

Objetivo:

PROCESSOS CRIATIVOS
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(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.

(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).

(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.
Para tanto, valer-se das distintas práticas de linguagem, por
meio da fruição e da reflexão, e da construção de ponderações
sobre as fruições, as experiências e os processos criativos, pode
se dar com vistas à relação continuada de produções artísticas
e culturais, oriundas das mais diversas épocas, lugares e grupos
sociais, contribuindo para a solução dos problemas suscitados. A
organização de eventos culturais, tais como saraus literários e
filosóficos; apresentações de dança; musicais; recitais de poesias;
seminários das áreas das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas,
produção cinematográfica em formato de curtas, animações
e documentários; elaboração de produtos jornalísticos e/ou
publicitários analógicos ou digitais; desenvolvimento de textos/
artigos filosóficos e sociológicos; desenvolvimento de protótipos
de robótica, sessões de astronomia; dentre várias possibilidades,
pode propiciar o desenvolvimento das habilidades deste eixo.

Encaminhamentos Metodológicos:

Reconhecer e apreciar as várias formas de saberes das Ciência
Humanas e Sociais Aplicadas e das práticas de linguagem
com seus produtos e processos criativos presentes nos vários
contextos histórico, social, econômico, filosófico, político e
cultural e que, por meio da fruição e da reflexão, fomentam
a compreensão da atualidade social e suas questões,
possibilitando uma formação integral dos estudantes.

Objetivo:

PROCESSOS CRIATIVOS
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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.

(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 colocálas em prática.

(EMIFLGG06) Propor
e testar soluções
éticas, estéticas,
criativas e inovadoras
para problemas
reais, utilizando as
diversas línguas e
linguagens (imagens
estáticas e em
movimento; línguas;
linguagens corporais
e do movimento,
entre outras), em
um ou mais campos
de atuação social,
combatendo a
estereotipia, o lugarcomum e o clichê.

(EMIFLGG05)
Selecionar e mobilizar
intencionalmente, em
um ou mais campos
de atuação social,
recursos criativos de
diferentes línguas e
linguagens (imagens
estáticas e em
movimento; música;
linguagens corporais
e do movimento,
entre outras),
para participar
de projetos e/ou
processos criativos.

(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.

(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.

Pretende-se trazer o protagonismo do estudante na perspectiva
de agente criador, com autonomia para agenciar os elementos das
linguagens e das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, produzindo
objetos criativos. Nesta abordagem, a experimentação e a produção
poderão se dar em processos de criação individual e ou coletiva.

Encaminhamentos Metodológicos:

Analisar e criar, por meio dos saberes das Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas e das práticas de linguagem, oportunidades de
problematização, análise e soluções para o enfrentamento dos desafios
atuais e urgentes, de forma ética, pautadas na justiça, solidariedade
e livre-arbítrio, fundamentadas na percepção das diferenças entre
os indivíduos, respeitando os direitos humanos e as várias culturas.
As linguagens vêm contribuir para a resolução desses problemas
utilizando-se de processos criativos que propõem extrapolar questões
relativas ao desenvolvimento das capacidades de compreensão no
concernente às dinâmicas criativas de artistas, grupos e ou coletivos.

Objetivo:

As linguagens e as Ciências Humanas e Sociais Aplicadas vêm
contribuir para a resolução desses problemas utilizando-se de
processos criativos que propõem extrapolar questões relativas ao
desenvolvimento das capacidades de compreensão concernente às
dinâmicas criativas de artistas, grupos e/ou coletivos. Pretende-se
trazer o protagonismo do estudante na perspectiva de um agente
criador, com autonomia para agenciar os elementos das linguagens
e das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, produzindo objetos
criativos. Nesta abordagem, a experimentação e a produção
poderão se dar em processos de criação individual e/ou coletiva.

Encaminhamentos Metodológicos:

Analisar e criar, por meio dos saberes das Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas e das práticas de linguagem, oportunidades de
problematização, análise e soluções para o enfrentamento dos desafios
atuais e urgentes, de forma ética, pautados na justiça, solidariedade
e livre-arbítrio, fundamentados na percepção das diferenças entre
os indivíduos, respeitando os direitos humanos e as várias culturas.

Objetivo:

MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO 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.

(EMIFLGG07)
Identificar e
explicar questões
socioculturais e
ambientais passíveis
de mediação e
intervenção por
meio de práticas
de linguagem.

(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.
Para tanto, a identificação, análise e explicação de questões
socioculturais e ambientais já está inserida em práticas de leitura
e escrita, análises ecológicas, (geo)políticas, artísticas e culturais,
dentre outras. Caberá aqui o desenvolvimento de mediações
e intervenções coletivas com vistas à resolução do problema
por meio da colaboratividade. Debates regrados sob temas
diversos e relacionados à realidade local; criação de enquetes
e outras formas de coletas de opiniões; exposições de obras
que proponham a reflexão crítica da realidade circundante; e
apresentações artísticas e esportivas são algumas possibilidades.

Encaminhamentos Metodológicos:

Analisar e problematizar questões políticas, sociais, econômicas,
científicas, tecnológicas e culturais, por meio das práticas de
linguagem, valendo-se da aprendizagem investigativa e dos
saberes das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Nessa proposta,
o estudante pode participar da construção do conhecimento
e não agindo apenas como receptor de informação.

Objetivo:

MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL
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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.

(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.

(EMIFCHSA08)
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.

A partir da problematização do entendimento imediatista e
pragmático próprio do saber empírico do cotidiano, e fazendo uso
da aprendizagem investigativa, da prática de debates e crítica que
se refere às impressões que impulsionam os sujeitos em direção
a novas compreensões do espaço em que vivem, com base no
estabelecimento de relações, por meio do estudo e da pesquisa, entre
as diversas experiências e manifestações artísticas e culturais vividas e
conhecidas. Articulando ação e pensamento propositivos, envolvendo
aspectos estéticos, políticos, históricos, filosóficos, sociais, econômicos
e culturais, buscando corroborar com o projeto de promoção e
cultivo da humanidade nos indivíduos, pessoal e coletivamente.

Encaminhamentos Metodológicos:

Compreender as várias situações sociais e contemporâneas da
coletividade e do respeito aos direitos fazendo uso dos saberes das
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e das linguagens, a fim de
propor ações que visem fomentar princípios democráticos e éticos.

Objetivo:

MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL
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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,
orresponsabilizando-se
pela realização de
ações e projetos
voltados ao
bem comum.

(EMIFLGG09) Propor
e testar estratégias
de mediação
e intervenção
sociocultural
e ambiental,
selecionando
adequadamente
elementos das
diferentes linguagens.

(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.

Nesta abordagem, a experimentação e a produção poderão se dar em
processos de criação individual e/ou coletiva. A metodologia indicada
é a aprendizagem investigativa. Nessa proposta, o estudante participa
como formador de conhecimento e não apenas como receptor de
informação. O trabalho tem como premissa o design centrado em
humanos, que contempla as necessidades individuais. Não existe uma
única forma correta de aplicá-lo. O que existe são etapas a serem
exploradas como processo de resolução de problemas. As etapas
são: descoberta, interpretação, criação, experimentação e evolução.
Quando usadas em sala de aula, essas etapas trazem mais dinamismo,
envolvimento e sentimento de pertencimento aos estudantes.

Encaminhamentos Metodológicos:

Formular propostas, intervir e tomar decisões que levem em conta
o bem comum e os Direitos Humanos, a consciência socioambiental
e o consumo responsável em âmbito local, regional e global e
que se enquadram no contexto filosófico, científico e político. Os
saberes desenvolvidos nas Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
fomentam nos estudantes a reflexão das ações individuais e
coletivas, possibilitando a busca de soluções para esses temas
contemporâneos e urgentes. As linguagens vêm contribuir para a
resolução desses problemas utilizando-se de processos criativos
que propõem extrapolar questões relativas ao desenvolvimento
das capacidades de compreensão no concernente às dinâmicas
criativas de artistas, grupos e ou coletivos. Pretende-se trazer o
protagonismo do estudante na perspectiva de agente criador, com
autonomia para agenciar os elementos das linguagens e das Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas, produzindo objetos criativos.

Objetivo:

EMPREENDEDORISMO
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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.

(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.

(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.
(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.

(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.

Sendo assim, pode-se utilizar uma metodologia de aprendizagem
que possibilite a resolução de demandas e desafios práticos,
tais como: projetos ligados à economia solidária, arrecadação
de recursos, desenvolvimento de projetos, exposições, e vários
tipos de processos criativos desenvolvidos pelos estudantes.

Encaminhamentos Metodológicos:

Selecionar, apropriar-se e utilizar conhecimentos relacionados
às práticas das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, bem
como de Linguagens, através de conhecimentos já estudados,
visando o desenvolvimento de projetos pessoais alinhados à
cidadania e ao seu projeto de vida, pautados na liberdade, na
autonomia e na responsabilidade, sempre de forma crítica.

Objetivo:

Para isso, é possível a aprendizagem por meio de projetos e da
resolução de demandas ou de desafios práticos, apresentando
uma questão que exija dos estudantes um grande esforço
de pesquisa. Depois disso, é necessário elaborar hipóteses,
buscar meios para aplicar a solução e apresentá-la. Este tipo
de encaminhamento favorece o trabalho em equipe, estimula o
pensamento crítico, fomenta o raciocínio lógico e prioriza o diálogo.

Encaminhamentos Metodológicos:

Identificar oportunidades de desenvolvimento de uma proposta
com valor social e potencialmente transformadora, para o grupo
identificado, utilizando estratégias do empreendedorismo e os
conhecimentos relativos às práticas de linguagem. As Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas permitem avaliar a realidade social na
qual o estudante está inserido, buscando contextualizar as teorias
desenvolvidas como forma de possibilitar o desenvolvimento
dos próprios conceitos e a autonomia de pensamento.

Objetivo:

EMPREENDEDORISMO
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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.

(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.

(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.
Para tanto, fazer uso dos saberes das Ciência Humanas e Sociais
Aplicadas como guia para a reflexão do estudante pode ser
balizador para o desenvolvimento pessoal, profissional e da
cidadania. Como metodologia pode-se criar, de forma colaborativa,
registros dinâmicos (mapas, wiki etc.) de profissões e ocupações
de seu interesse (áreas de atuação, dados sobre formação,
fazeres, produções, depoimentos de profissionais etc.) que
possibilitem vislumbrar trajetórias pessoais e profissionais.

Encaminhamentos Metodológicos:

Utilizar diferentes linguagens (artísticas, corporais e verbais) para
exercer, com autonomia e colaboração, protagonismo e autoria na
vida pessoal e coletiva, de forma crítica, criativa, ética e solidária,
defendendo pontos de vista que respeitem o outro e promovam
os a consciência socioambiental e o consumo responsável.

Objetivo:

(EMIFCG01) Identificar,
selecionar, processar
e analisar dados,
fatos e evidências
com curiosidade,
atenção, criticidade
e ética, inclusive
utilizando o apoio de
tecnologias digitais.

Habilidades dos Eixos

(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.

Habilidades
Específicas da Área
do Conhecimento Linguagens e suas
Tecnologias
(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.

Habilidades
Específicas
da Área do
Conhecimento
– Ciências da
Natureza e suas
Tecnologias

Pesquisar, interpretar e analisar discursos nas diversas práticas de
linguagem (artísticas, corporais e verbais), bem como situaçõesproblema e variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos
da natureza e/ou processos tecnológicos, compreendendo
criticamente o modo como circulam, constituem-se e (re)
produzem significação e ideologias, considerando a
formulação, interesses explícitos e implícitos, relações de
poder e perspectivas de mundo, por meio de informações
disponíveis em diferentes mídias digitais (páginas da internet,
redes sociais, programas especializados de TV, jornais, rádio,
podcasts, entre outros), avaliando como essas práticas impactam
os processos de formação dos sujeitos contemporâneos,
despertando o interesse e a curiosidade dos estudantes.

Objetivo:

Encaminhamentos teórico-metodológicos

PRINCÍPIOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS PARA A
ELABORAÇÃO DE ITINERÁRIOS FORMATIVOS –
LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS
E CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
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A pesquisa como ferramenta educativa pode ser usada pelo
professor, propiciando abordagens pedagógicas dinâmicas.
A partir da pesquisa, o processo de ensino-aprendizagem
se redimensiona, criando espaços para que os estudantes
desenvolvam aspectos ligados à investigação, à análise e
interpretação de dados referentes ao seu objeto de estudo. Para
tanto, considerar o desenvolvimento do problema de pesquisa,
coleta, análise, interpretação de dados e aplicabilidade do
conhecimento produzido é de fundamental importância. Da
mesma forma, outra sugestão de possibilidade metodológica para
a integração das áreas de conhecimento é incentivar o estudante
a se tornar um pesquisador, partindo de um tema social, cultural
ou ambiental que apresente significação para ele. Assim, ao
investigar um fato presente na sociedade, quer seja atual ou de
momentos anteriores, o jovem estudante terá a possibilidade
de apurar os fatos e informações contidas na pesquisa. Desta
maneira, tem-se uma análise dinâmica de fenômenos naturais,
processos e avanços tecnológicos mediante a leitura, interpretação
da situação problema, coleta de dados e a análise dos dados são
imprescindíveis para que o adolescente se torne protagonista
de sua aprendizagem tendo como especificidades a criatividade
e a inovação. Pelo levantamento da pesquisa, o estudante pode
se apropriar de diferentes instrumentos midiáticos, tecnológicos
ou analógicos que assegurem e façam sentido para aos nascidos
no século XXI. Sugere-se a utilização, tanto para o professor,
quanto para o estudante, de um diário de bordo para que as
informações da pesquisa possam ser registradas. Pode-se levar em
consideração que o foco pedagógico deste eixo é a participação
e desenvolvimento de uma pesquisa científica e a ampliação das
habilidades relacionadas ao pensamento e produção científica.

Encaminhamentos Metodológicos:
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(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.

(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.

(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.

Uma proposta para o desenvolvimento é a realização de
seminários em que os estudantes apresentem as capacidades que
permeiam a argumentação, comunicação, reflexão e a apropriação
dos conhecimentos. Para isso, o levantamento de hipóteses sobre
um problema, a organização e análise dos discursos envolvidos
na questão podem ser balizadores da articulação argumentativa
em diferentes campos de atuação social. O ponto primordial
de uma investigação científica é a ética com que se produz a
pesquisa. Deste modo, o levantamento de uma hipótese deve
ser orientado pelos critérios científicos e éticos, apropriando-se
de evidências, dados e fatos cientificamente estabelecidos,
respeitando os valores universais para que, ao examinar a
hipótese de seu interesse, o estudante possa se aprofundar em
conceitos essenciais das ciências para a interpretação de ideias,
fenômenos e processos, utilizando-se de ferramentas digitais
ou analógicas. Assim, ele tem a possibilidade de desenvolver
as habilidades relacionadas à pesquisa científica. Para este
momento, é importante que o estudante seja instigado a
elaborar um seminário, um mapa conceitual, um experimento
para abordar/divulgar os resultados e conclusões da pesquisa,
partindo dos registros realizados no seu diário de bordo.

Encaminhamentos Metodológicos:

Posicionar-se criticamente diante da pluralidade de visões de
mundo presentes nos discursos em diferentes linguagens e debater
questões polêmicas de relevância social e ambiental, analisando
e diferenciando argumentos e opiniões, para formular, negociar
e sustentar posições frente à análise de perspectivas distintas.

Objetivo:
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(EMIFCG03) Utilizar
informações,
conhecimentos e
ideias resultantes
de investigações
científicas para criar ou
propor soluções para
problemas diversos.

(EMIFLGG03)
Selecionar e
sistematizar, com
base em estudos
e/ou pesquisas
(bibliográfica,
exploratória, de
campo, experimental
etc.) em fontes
confiáveis, informações
sobre português
brasileiro, língua(s)
e/ou linguagem(ns)
específicas, visando
fundamentar reflexões
e 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), 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.

(EMIFCNT03)
Selecionar e
sistematizar, com
base em estudos
e/ou pesquisas
(bibliográfica,
exploratória,
de campo,
experimental
etc.) em fontes
confiáveis,
informações
sobre a dinâmica
dos fenômenos
da natureza e/
ou de processos
tecnológicos,
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.
Para isso, a metodologia utilizada pode encaminhar-se para a
intervenção, em que o significado construído no processo de
investigação pode levar à ação social reflexiva, sobre a ação que
conduz à construção de novos sentidos e significados. Nessa
perspectiva, a pesquisa extrapola o campo teórico, conjugando
a prática, promovendo ao estudante um ambiente profícuo para
o desenvolvimento de sua autonomia e tomadas de decisões e
possíveis soluções diante de situações-problema. Em consonância,
para esta habilidade é importante que o estudante compreenda
que neste momento, os dados coletados, o levantamento das
informações, os testes das hipóteses obtidas por meio da escolha
do tipo de pesquisa (bibliográfica, exploratória, de campo,
experimental ou outra) serão sistematizados. Por isso, deve-se
frisar desde o início do desenvolvimento do IF, a importância
do registro dos dados obtidos no diário de bordo ou outra
ferramenta pedagógica selecionada pelo professor Neste
instante, é relevante que o estudante apresente as informações
apuradas e compiladas mediante a argumentação, defesa e
conclusões com a utilização de diferentes recursos tecnológicos
ou analógicos das habilidades desenvolvidas em procedimentos
investigativos voltados à compreensão e enfrentamento de
situações-problema do cotidiano com o intuito de melhoria
da qualidade de vida da comunidade onde está inserido.

Encaminhamentos Metodológicos:

Selecionar e analisar criticamente textos de maneira a
compreender e caracterizar os fenômenos da natureza por meio
das linguagens, ampliando a experiência com diferentes contextos
e práticas à medida que sistematiza os conhecimentos produzidos.

Objetivo:

PROCESSOS CRIATIVOS
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(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.

(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).

(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).

Organização de eventos científicos e culturais, tais como:
exposições e demonstrações de estudos científicos; saraus
literários; apresentações de dança; musicais; recitais de poesias;
produção cinematográfica em formato de curtas, animações
e documentários; elaboração de produtos jornalísticos e/
ou publicitários analógicos ou digitais; entre várias outras
possibilidades, pode propiciar o desenvolvimento das habilidades
deste eixo. É importante a compreensão, pelo professor,
que para este eixo estruturante, são três habilidades a serem
desenvolvidas, assim, é importante definir que projeto será
desenvolvido pelo estudante. Salienta-se que para este eixo
é importante que haja a idealização e realização de projetos
criativos do tema de interesse articulado às especificidades
das áreas de conhecimento fundamentadas na participação
do estudante na sociedade aprendendo a desenvolver
habilidades necessárias para a criatividade e inovação, utilizando
recursos, conhecimento, propondo, inovando e inventando,
aprofundando os conceitos sobre arte, cultura, mídias e as
ciências empregadas e utilizadas de elaboração de processos
e produção criativos. Como estratégias metodológicas,
pode-se aplicar o desenvolvimento de aplicativos, softwares
de simulação e/ou realidade virtual, robótica, manifestações
sensoriais, dentre outras ferramentas, estabelecendo a relação
entre processo criativo e o desenvolvimento de projetos.

Encaminhamentos Metodológicos:

Identificar e apreciar formas distintas de práticas científicas e de
linguagem, com seus produtos e/ou processos criativos, presentes
em diferentes contextos, considerando a percepção, o imaginário,
a capacidade de simbolizar e o repertório cultural. Por meio da
fruição e da reflexão, a construção de ponderações sobre as
experiências e os processos criativos, pode se dar com vistas à
relação contínua de produções artísticas, científicas e culturais
oriundas das mais diversas épocas, lugares e grupos sociais.

Objetivo:
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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 colocálas em prática.

(EMIFLGG05)
Selecionar e mobilizar
intencionalmente, em
um ou mais campos de
atuação social, recursos
criativos de diferentes
línguas e linguagens
(imagens estáticas e
em movimento; música;
linguagens corporais
e do movimento, entre
outras), para participar
de projetos e/ou
processos criativos.

(EMIFCNT05)
Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
recursos criativos
relacionados
às Ciências da
Natureza para
resolver problemas
reais do ambiente
e da sociedade,
explorando e
contrapondo
diversas fontes
de informação.
Nesta abordagem, a experimentação e a produção poderão
se dar de modo individual, coletivo e colaborativo, explorando
diferentes espaços da escola e da comunidade, em diálogo sobre
a sua criação e a dos colegas, para alcançar sentidos plurais,
fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos convencionais,
alternativos e digitais na produção de obras visuais, musicais,
cênicas, literárias etc. Faz-se necessário, provocar e sensibilizar
o estudante para os campos de recursos criativos e de atuação
social possibilitando a resolução de questões presentes na
comunidade, conhecendo e confrontando diferentes fontes de
coleta de dados. Sugere-se como possibilidades metodológicas
o desenvolvimento de um projeto de interesse dos estudantes,
aprofundando os conhecimentos escolares e científicos
relacionados a problemas socioambientais, sociocientíficos e
socioculturais como a sustentabilidade, biotecnologia, avanços
tecnológicos, recursos criativos de diversificadas línguas e
linguagens, fenômenos naturais, desenvolvimento de novos
materiais, promovendo, assim, o processo criativo e de inovação.

Encaminhamentos Metodológicos:

Analisar e criar por meio de práticas de linguagem, com
base no conhecimento científico, possibilidades de atuação
social, política, artística e cultural para enfrentar desafios
contemporâneos, discutindo princípios e objetivos dessa
atuação de maneira crítica, criativa, solidária e ética. Pretende-se
trazer o protagonismo do estudante na perspectiva de agente
criador, com autonomia para agenciar os elementos das
linguagens sob o viés científico, produzindo objetos criativos.

Objetivo:
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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.

(EMIFLGG06) Propor
e testar soluções
éticas, estéticas,
criativas e inovadoras
para problemas reais,
utilizando as diversas
línguas e linguagens
(imagens estáticas e
em movimento; línguas;
linguagens corporais
e do movimento, entre
outras), em um ou mais
campos de atuação
social, combatendo a
estereotipia, o lugarcomum e o clichê.

(EMIFCNT06)
Propor e testar
soluções éticas,
estéticas, criativas
e inovadoras para
problemas reais,
considerando
a aplicação de
design de soluções
e o uso de
tecnologias digitais,
programação e/
ou pensamento
computacional
que apoiem
a construção
de protótipos,
dispositivos e/
ou equipamentos,
com o intuito
de melhorar a
qualidade de vida
e/ou os processos
produtivos.

Uma possibilidade metodológica consiste na abertura para
processos de criação que se refere ao fazer quando os sujeitos
criam, produzem e constroem. Trata-se de uma atitude proposital
e investigativa que confere materialidade a sentimentos, ideias,
desejos e representações em processos, acontecimentos e
produções individuais ou coletivas, que são permeados por
tomadas de decisão, entraves, desafios, conflitos, negociações
e inquietações. Pode se dar por meio do desenvolvimento de
mostras, cineclubes, exposições, saraus etc. Nessa perspectiva,
tem-se como outra estratégia metodológica a construção de
projetos a partir da leitura e interpretação de diferentes gêneros
textuais que abordem os avanços tecnológicos, como criação de
uma obra artística, observação de quais materiais estão sendo
utilizados, a composição química dos materiais, que propriedades
físicas, químicas e biológicas podem ser identificadas, tomando o
cuidado com a compatibilidade entre as Áreas de Conhecimento.
Na sequência, propor uma roda de conversa para discussão e
apresentação da opinião dos estudantes sobre o tema abordado.
Outra possibilidade é propor a construção de um protótipo
utilizando diferentes linguagens, analisando que materiais estão
presentes, como é a extração ou síntese destes materiais, como
seria a utilização deste protótipo para a eficaz melhoria da
qualidade de vida da comunidade e os processos produtivos.

Encaminhamentos Metodológicos:

Experimentar e atuar em processos de criação autorais
individuais e coletivos nas diferentes linguagens, com vistas a
contribuir também na construção de protótipos, dispositivos e/
ou equipamentos, com o intuito de melhorar a qualidade de
vida e/ou os processos produtivos, recorrendo a referências
científicas, estéticas e culturais, conhecimentos de naturezas
diversas. Por isso é fundamental o desenvolvimento da
análise crítica de preconceitos, estereótipos e relações de
poder presentes nas práticas, adotando posicionamento
contrário a qualquer manifestação de injustiça e desrespeito
a direitos humanos e valores democráticos.

Objetivo:

MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO 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.

(EMIFLGG07)
Identificar e explicar
questões socioculturais
e ambientais passíveis
de mediação e
intervenção por
meio de práticas
de linguagem.

(EMIFCNT07)
Identificar e
explicar questões
socioculturais
e ambientais
relacionadas a
fenômenos físicos,
químicos e/ou
biológicos.
Para tanto, a identificação, análise e explicação de questões
socioculturais e ambientais já está inserida em práticas de leitura
e escrita, análises ecológicas, geopolíticas, artísticas e culturais,
dentre outras. Caberá aqui o desenvolvimento de mediações
e intervenções coletivas, com vistas à resolução do problema
por meio da colaboratividade. Debates regrados sob temas
diversos e relacionados à realidade local; criação de enquetes
e outras formas de coletas de opiniões; exposições de obras
que proponham a reflexão crítica da realidade circundante; e
apresentações artísticas e esportivas são algumas possibilidades
metodológicas de intervenção para a comunidade escolar.
Outrossim, propor a construção de projetos que envolvam a
mobilização e intervenção sociocultural e socioambiental com
o intuito de promover mudanças significativas na sociedade.
Como outras possibilidades metodológicas, sugestiona-se a
realização de um diagnóstico da realidade sobre os principais
problemas socioculturais e ambientais apontados pelos estudantes
e o questionamento sobre que intervenções poderiam ser
realizadas por meio de práticas de linguagem, fenômenos físicos,
químicos e biológicos que os permitam atuar como agentes
modificadores e de construção de uma sociedade mais ética,
justa, democrática, inclusiva, solidária e sustentável. A partir deste
levantamento, propor a elaboração de um projeto que envolva
a sensibilização e a mediação sociocultural e ambiental com a
finalidade de promover as mudanças inerentes à comunidade.  

Encaminhamentos Metodológicos:

Analisar e problematizar questões políticas, sociais,
econômicas, científicas, tecnológicas e culturais, por
meio das práticas de linguagem e práticas científicas,
valendo-se da aprendizagem investigativa.

Objetivo:
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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.

(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.

(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.

Configura-se como possibilidade metodológica o uso da
aprendizagem investigativa, da prática de debates e crítica que
se refere às impressões que impulsionam os sujeitos em direção
a novas compreensões do espaço em que vivem, com base no
estabelecimento de relações, por meio do estudo e da pesquisa,
entre as diversas experiências e manifestações artísticas e
culturais vividas e conhecidas. A articulação entre a ação e o
pensamento de modo propositivo, envolvendo aspectos estéticos,
políticos, históricos, filosóficos, sociais, econômicos e culturais
é fundamental no processo. Nesta perspectiva, têm-se outras
possibilidades metodológicas que possibilitam a elaboração de
projetos que promovam a sensibilização e a intervenção para
questões sobre obtenção de matérias, extração de minérios,
biotecnologia, resíduos sólidos, propriedades dos materiais,
linguagem tecnológica e recursos das práticas de linguagem com
a intencionalidade de aprofundar os conhecimentos escolares
e científicos, bem como o desenvolvimento de habilidades
relacionadas à empatia, flexibilidade e resiliência para melhoria
da qualidade de vida da sociedade e do meio ambiente.

Encaminhamentos Metodológicos:

Engajar-se na busca de solução para problemas que
envolvam a coletividade, organizando e/ou participando de
discussões, campanhas e debates, entre outras possibilidades,
como forma de fomentar os princípios democráticos e
uma atuação pautada na ética da responsabilidade, pelo
consumo consciente e pela consciência socioambiental.

Objetivo:

ITINERÁRIOS FORMATIVOS
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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,
orresponsabilizando-se
pela realização de ações
e projetos voltados
ao bem comum.

(EMIFLGG09) Propor
e testar estratégias
de mediação
e intervenção
sociocultural
e ambiental,
selecionando
adequadamente
elementos das
diferentes linguagens.

(EMIFCNT09)
Propor e testar
estratégias de
mediação e
intervenção para
resolver problemas
de natureza
sociocultural e de
natureza ambiental
relacionados
às Ciências da
Natureza.
Sugere-se como possibilidade metodológica a aprendizagem
investigativa, através da resolução de demandas ou de
desafios práticos que envolvam problemas na comunidade em
que a escola está inserida. Inicialmente, pode-se apresentar
uma questão que exija dos estudantes um grande esforço
de pesquisa. Depois disso, é necessário elaborar hipóteses,
buscar meios para aplicar a solução e apresentá-la. Este
tipo de encaminhamento favorece o trabalho em equipe,
estimula o pensamento crítico, fomenta o raciocínio lógico
e prioriza o diálogo, traçando estratégias e metas para a
resolução dessas demandas. Neste sentido, as possibilidades
metodológicas devem ser articuladas às áreas de conhecimento,
ao desenvolvimento de projetos que promovam a intervenção
e mobilização relacionadas às vivências dos estudantes, assim
como a ampliação de habilidades relacionadas à mediação de
conflitos, ao entendimento e solução de questões socioculturais e
ambientais identificados na comunidade em que estão inseridos
para melhorias e maior qualidade de vida dos cidadãos.

Encaminhamentos Metodológicos:

Formular propostas, intervir e tomar decisões
que levem em conta o bem comum e os Direitos
Humanos, a consciência socioambiental e o consumo
responsável em âmbito local, regional e global.

Objetivo:

EMPREENDEDORISMO
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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.

(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.

(EMIFCNT10)
Avaliar como
oportunidades,
conhecimentos
e recursos
relacionados
às Ciências da
Natureza, podem
ser utilizados na
concretização de
projetos pessoais
ou produtivos,
considerando
as diversas
tecnologias
disponíveis e
os impactos
socioambientais.

Para isso, é possível a aprendizagem por meio da
resolução de demandas ou de desafios práticos individuais,  
buscando desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria
e autoconhecimento por meio de trabalhos e projetos
coletivos e colaborativos, e discutindo com respeito e
sem preconceito, as experiências pessoais e coletivas
vivenciadas na escola, como fonte para a construção de
vocabulários e repertórios próprios. É possível ainda propor
outras possibilidades metodológicas, como projetos que
estimulem o desenvolvimento do empreendedorismo
pessoal ou produtivo articulado ao projeto de vida de
cada estudante e o fortalecimento do protagonismo em
sua caminhada. É importante que se busque a ampliação
da autonomia, foco e determinação como forma de
aprofundar os conhecimentos associados ao mundo
do trabalho, à gestão de tomada de decisões para o
empreendedorismo, estabelecendo a importância sobre os
impactos, decorrentes das diversas atividades ocasionados
aos seres vivos, à sociedade e ao Meio Ambiente. Para
tanto, faz-se necessário que se considerem as diversas
tecnologias aplicadas às várias linguagens, bem como ao
desenvolvimento científico, e os impactos socioambientais
decorrentes das práticas desenvolvidas. É preciso
conhecer o ciclo de vida dos materiais, suas propriedades,
a ação biológica e, também, como comunicar isso ao
público-alvo, por meio de diferentes linguagens. É preciso
lembrar que se está buscando o jovem empreendedor e a
expansão de habilidades que permitam, aos estudantes,
adaptarem-se a diferentes contextos e construírem novas
oportunidades para si e para os que estão ao seu entorno.

Encaminhamentos Metodológicos:

Identificar e avaliar oportunidades de desenvolvimento
de uma proposta com valor social e científico,
potencialmente transformadora para o grupo identificado,
utilizando estratégias do empreendedorismo e os
conhecimentos relativos às práticas de linguagem.

Objetivo:

ITINERÁRIOS FORMATIVOS
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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.

(EMIFLGG11)
Selecionar
e mobilizar
intencionalmente
conhecimentos e
recursos das práticas
de linguagem 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.
Para isso, é possível a aprendizagem por meio da resolução
de demandas ou de desafios práticos. Pode-se desenvolver
projetos ligados à economia solidária; arrecadação de
recursos por meio de mostras, exposições, desenvolvimento
de projetos ou produtos que revelem o empreendimento
produtivo. Em consonância, como outras estratégias
metodológicas, sugere-se o desenvolvimento de projetos
articulados à interdisciplinaridade e contextualização entre
as áreas por meio de práticas de linguagem e avanços
científicos. Para que isto aconteça é preciso que habilidades
relacionadas ao autoconhecimento, empreendedorismo
e projeto de vida sejam desenvolvidas pelos estudantes.
O empreendedorismo está voltado à geração de renda
por meio de oferta de produtos e serviços com (ou sem)
a utilização de tecnologias. Sendo assim, é importante
que o estudante tenha conhecimento sobre a origem dos
produtos, como descartá-los corretamente, a forma de
obtenção dos materiais, conservação, manuseio, prazo
de validade, propriedades físicas, químicas e biológicas e
outras informações. Outra questão é quanto à linguagem
a ser utilizada na transmissão dessas informações,
assim como a leitura e interpretação dos dados para
si mesmo e para os demais. O empreendedorismo
produtivo ou pessoal requer conhecimentos oriundos
da escola e das vivências do jovem empreendedor.

Encaminhamentos Metodológicos:

Selecionar e apropriar-se conhecimentos concernentes às
práticas de linguagem, para mobilizar intencionalmente
conhecimentos e recursos das Ciências da Natureza, com
o intuito de entender o mundo do trabalho para fazer
escolhas alinhadas à cidadania e ao seu projeto de vida
com liberdade, autonomia, criticidade e responsabilidade.

Objetivo:

ITINERÁRIOS FORMATIVOS
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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.

(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.

(EMIFCNT12)
Desenvolver
projetos pessoais
ou produtivos,
utilizando as
Ciências da
Natureza e suas
Tecnologias
para formular
propostas
concretas,
articuladas com o
projeto de vida.

Configura-se como possibilidade metodológica
a construção, de forma colaborativa, de registros
dinâmicos (mapas, wikis, infográficos, entre outros)
de profissões e ocupações de seu interesse (áreas de
atuação, dados sobre formação, fazeres, produções,
processos, depoimentos de profissionais, dentre outros)
que possibilitem vislumbrar trajetórias pessoais e
profissionais. Em suma, as possibilidades metodológicas
devem despertar conhecimentos e habilidades nos
estudantes identificando potenciais, desafios, interesses
e aspirações pessoais por meio de projetos que
estimulem a criação de empreendimentos pessoais ou
produtivos. Dessa maneira, as áreas de conhecimentos
envolvidas proporcionam conhecimentos relativos às
diferentes práticas de linguagens socialmente relevantes,
bem como as propriedades e desenvolvimento de
novos materiais. Para que a viabilidade dos projetos
pessoais ou produtivos, essência do desenvolvimento
dos processos e produtos com o uso de diferentes
tecnologias, é preciso ter uma boa fundamentação,
a qual é propiciada pelos conhecimentos escolares e
científicos expressos pelas áreas do conhecimento.

Encaminhamentos Metodológicos:

Utilizar diferentes linguagens (artísticas, corporais e
verbais) para exercer, com autonomia e colaboração,
o protagonismo e a autoria na vida pessoal e coletiva,
de forma crítica, criativa, ética e solidária, defendendo
pontos de vista que respeitem o outro e promovam os a
consciência socioambiental e o consumo responsável.

Objetivo:
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(EMIFCG01) Identificar,
selecionar, processar
e analisar dados,
fatos e evidências
com curiosidade,
atenção, criticidade
e ética, inclusive
utilizando o apoio de
tecnologias digitais.

Habilidades dos Eixos

(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
Específicas da Área
do Conhecimento –
Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas
(EMIFCNT01) Investigar
e analisar situaçõesproblema 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.

Habilidades Específicas
da Área do Conhecimento
– Ciências da Natureza e
suas Tecnologias

Análise de situações-problema que envolvem a
sociedade e o meio ambiente, através das ações
humanas que transformam o meio natural e
utilizam-se deste para o seu desenvolvimento
e também da forma pela qual as composições
naturais interferem nas dinâmicas sociais, tais
como: problemas ambientais, riscos da sociedade
contemporânea, catástrofes naturais, descarte de
resíduos, consumo, poluição, desmatamento etc.

Encaminhamentos Metodológicos:

Investigar fenômenos naturais que
sofrem influência de processos sociais,
políticos, tecnológicos e econômicos.

Objetivo:

Encaminhamentos teórico-metodológicos

PRINCÍPIOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS PARA A
ELABORAÇÃO DE ITINERÁRIOS FORMATIVOS –
CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS
E CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

ITINERÁRIOS FORMATIVOS

INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

ITINERÁRIOS FORMATIVOS

105

(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.

(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.

(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.

Formulação de conhecimento e modelos científicos
em busca de evidências para a validação de
hipóteses e variáveis que expliquem fenômenos
naturais e sociais que ocorrem em contextos
diversos, respeitando os direitos humanos,
a bioética e as diretrizes de segurança.

Encaminhamentos Metodológicos:

Levantar hipóteses sobre fenômenos que ocorrem
na natureza e na sociedade, considerando as
diferentes realidades históricas e culturais.

Objetivo:

INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
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(EMIFCG03) Utilizar
informações,
conhecimentos e
ideias resultantes
de investigações
científicas para criar ou
propor soluções para
problemas diversos.

(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.
(EMIFCNT03) Selecionar e
sistematizar, com base em
estudos e/ou pesquisas
(bibliográfica, exploratória,
de campo, experimental
etc.) em fontes confiáveis,
informações sobre a
dinâmica dos fenômenos
da natureza e/ou de
processos tecnológicos,
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.
Sistematização de informações sobre fenômenos
naturais influenciados pela sociedade,
localizados em diferentes contextos e escalas,
através da construção de textos, gráficos,
tabelas etc., possibilitando a argumentação
e a investigação como partes integrantes
do processo científico e tecnológico.

Encaminhamentos Metodológicos:

Selecionar fontes confiáveis que informem
sobre temas e processos que envolvem os
fenômenos naturais relacionados à sociedade,
considerando os aspectos históricos, sociais,
econômicos, filosóficos, políticos e culturais.

Objetivo:

PROCESSOS CRIATIVOS
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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.

(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.

(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 colocálas em prática.
(EMIFCNT05)
Selecionar e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos relacionados
às Ciências da Natureza
para resolver problemas
reais do ambiente e da
sociedade, explorando
e contrapondo diversas
fontes de informação.

(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).

Mobilização de manifestações artísticas, culturais
e científicas, articuladas à síntese de informações,
que fomentem a criatividade e a inovação em
situações-problema encontradas no cotidiano,
como, por exemplo, campanhas e materiais de
divulgação a respeito de doenças emergentes
(Covid-19) e reemergentes (Dengue e Sarampo).

Encaminhamentos Metodológicos:

Selecionar recursos e processos criativos para
resolver problemas de natureza ambiental, social,
histórica, econômica, cultural e/ou política,
possibilitando a autoria e o protagonismo.

Objetivo:

Análise de obras de arte, tais como pinturas,
esculturas, fotografias, arquivos digitais e recursos
tecnológicos, experimentos e descobertas que
resultaram em verdadeiras revoluções científicas
capazes de alterar as relações éticas, econômicas
e ambientais, que retratam realidades e fenômenos
da sociedade e da natureza. Exemplos: mecanismos
da hereditariedade por Gregor Mendel, em 1865,
e a Evolução das Espécies, de Charles Darwin.

Encaminhamentos Metodológicos:

Reconhecer processos criativos que apreciem a
natureza e a sociedade, por meio da sensibilização
artística relacionada aos fenômenos naturais,
sociais, históricos e políticos, localizados
em diferentes escalas e contextos.

Objetivo:

INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
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MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL
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(EMIFCNT06) Propor
e testar soluções
éticas, estéticas,
criativas e inovadoras
para problemas reais,
considerando a aplicação
de design de soluções
e o uso de tecnologias
digitais, programação
e/ou pensamento
computacional que
apoiem a construção de
protótipos, dispositivos
e/ou equipamentos, com
o intuito de melhorar a
qualidade de vida e/ou
os processos produtivos.
(EMIFCNT07) Identificar
e explicar questões
socioculturais e ambientais
relacionadas a fenômenos
físicos, químicos e/
ou biológicos.

(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.

(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.

(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.

(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.

Análise de problemas que envolvem questões
socioambientais, sanitárias, culturais e das
consequências que os mesmos podem provocar
nas diversas formas de vida existentes na Terra,
propondo ações conscientes e responsáveis que
respeitem a coletividade e a sustentabilidade.

Encaminhamentos Metodológicos:

Identificar questões socioambientais que
envolvem conflito e risco em diferentes
contextos históricos e sociais.

Objetivo:

Teste de ideias que solucionem problemas
da natureza e da sociedade, investigando,
por exemplo, o desenvolvimento e a
aplicação da estrutura de novos materiais
que não agridam a natureza e que auxiliem
no desenvolvimento sustentável e científico
da sociedade, com o auxílio de diferentes
mídias e recursos tecnológicos e digitais.

Encaminhamentos Metodológicos:

Propor soluções para problemas reais que envolvem
a natureza, a sociedade, a economia e a cultura,
em diferentes escalas e contextos, estabelecendo
como meta o bem-estar social, individual e coletivo.

Objetivo:

MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL
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(EMIFCHSA08)
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.
(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.

(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.

(EMIFCNT09) Propor
e testar estratégias de
mediação e intervenção
para resolver problemas
de natureza sociocultural
e de natureza ambiental
relacionados às
Ciências da Natureza.

(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.

Teste de proposições sustentáveis, articuladas
à solução de problemas socioambientais,
partindo das realidades locais, regionais,
nacionais e globais. Participação de ações
de corresponsabilidade e colaboração, tendo
em vista a melhoria da qualidade de vida no
meio ambiente e na sociedade, considerando
as diversidades étnicas, religiosas, sexuais.

Encaminhamentos Metodológicos:

Propor estratégias que mobilizem planos de ação
direcionados a resolver problemas socioambientais,
considerando diferentes propostas, formas de
implementação e avaliação dos resultados.

Objetivo:

Mobilização de diferentes pontos de vista que
proponham soluções a problemas socioambientais,
como, por exemplo, os urbanos, também a
mobilização para o combate ao preconceito,
ideias de eugenia e superioridade étnicoracial, através do levantamento de dados e
informações escritas e orais, considerando as
vozes das diversas coletividades e culturas.

Encaminhamentos Metodológicos:

Selecionar conhecimentos das Ciências Humanas
e das Ciências da Natureza que embasem
tomadas de decisões responsáveis em situaçõesproblema relacionadas ao meio ambiente.

Objetivo:
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(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.
(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.

(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.
(EMIFCNT11) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos e recursos
das Ciências da Natureza
para desenvolver um
projeto pessoal ou
um empreendimento
produtivo.

(EMIFCNT10) Avaliar
como oportunidades,
conhecimentos e recursos
relacionados às Ciências
da Natureza podem ser
utilizados na concretização
de projetos pessoais ou
produtivos, considerando
as diversas tecnologias
disponíveis e os impactos
socioambientais.

Mobilização de recursos e estratégias tecnológicas,
selecionando as de melhor custo-benefício,
considerando seus impactos ambientais à
saúde e às comunidades para a concretização
de planos e a satisfação de sonhos, visando
o bem-estar individual, natural e social.

Encaminhamentos Metodológicos:

Selecionar conhecimentos das Ciências Humanas e
das Ciências da Natureza para o estabelecimento
de metas, identificando possibilidades de
inovação e empreendedorismo, contribuindo
para o desenvolvimento pessoal e produtivo.

Objetivo:

Utilização de conhecimentos das Ciências
Humanas e das Ciências da Natureza que
orientem a realização de projetos pessoais,
objetivando a realização pessoal atrelada
ao respeito pela natureza e pela sociedade,
paralelamente à promoção da cidadania
e ao exercício de direitos e deveres.

Encaminhamentos Metodológicos:

Avaliar oportunidades oferecidas em diversos
campos da vida pessoal e produtiva, intermediadas
pelas ferramentas tecnológicas e digitais, que
possam aprimorar a capacidade de leitura do
mundo e autoconhecimento para superar os
desafios colocados pela sociedade contemporânea.

Objetivo:
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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.

(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.

(EMIFCNT12) Desenvolver
projetos pessoais ou
produtivos, utilizando as
Ciências da Natureza e
suas Tecnologias para
formular propostas
concretas, articuladas
com o projeto de vida.

Utilização de conhecimentos das Ciências da
Natureza e das Ciências Humanas que fazem
correspondência com a realização de projetos
pessoais e produtivos, relacionados à satisfação
pessoal, à atuação cidadã e ao mundo do trabalho,
como, por exemplo, a produção de alimentos, a
geração de energia e a manutenção da saúde.

Encaminhamentos Metodológicos:

Desenvolver projetos de vida que reflitam
sobre o tempo e seus aspectos do presente
e do futuro, levando em consideração os
diferentes caminhos e trajetos que podem
ser percorridos e as ações necessárias para a
concretização dos planos e anseios pessoais.

Objetivo:
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COMPONENTE CURRICULAR
PROJETO DE VIDA
INTRODUÇÃO

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,
onde as juventudes sejam protagonistas da própria aprendizagem, assumindo
a escola como um meio de alcançar os seus objetivos.
A organização do Novo Ensino Médio (NEM), em seu componente
curricular de 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. 205 da Constituição Federal e n. 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
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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.
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” (BNCC, 2017, p. 14).
É, também, função da escola, além de oferecer a oportunidade de
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 falar da importância da educação socioemocional
que deve estar alinhada com as demandas globais e locais da educação,
seguindo os 4 pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer,
aprender a conviver e aprender a ser (DELORS, 2003).
Outro aspecto importante do Projeto de Vida na formação integral
dos estudantes é a sua relação com o mundo do trabalho e a inserção de
reflexões e atividades direcionadas às diversas carreiras profissionais que
estão no horizonte dos egressos.
O trabalho é uma dimensão inerente aos seres humanos. E o mundo
do trabalho está, dinamicamente, passando por transformações. Algumas
profissões desaparecem enquanto outras surgem. E os estudantes que possuem, na escola, uma das formas de se inserir no mundo trabalho, precisam
de orientação e apoio no sentido dessa inserção.
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Dessa forma, o Projeto de Vida se configura como uma estratégia de
aprendizagem que visa levar os estudantes a refletirem sobre seus objetivos
e propósitos a curto, médio e longo prazo, o que significa projetar onde e
como irão se desenvolver profissional e economicamente, fomentando seus
sonhos e expectativas futuras.
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2

FUNDAMENTOS
TEÓRICO-METODOLÓGICOS

Segundo Danza (2019), grande parte das concepções e conceitos
de Projeto de Vida está alicerçada na obra do psiquiatra austríaco Victor
Frankl, que estudou a questão do sentido da vida. Contudo, a pesquisadora
alinha uma série de autores que subsidiam o conceito de Projeto de Vida,
como Damon, Menon e Bronk (2003), para os quais o Projeto de Vida pode
ser uma força interior que se torna a razão de viver, ou ainda Ryff e Singer
(1998), que afirmam que ter um propósito na vida ajuda a sentir que essa
vida tem sentido, no passado e no presente.
Assim, ao desenvolver seu propósito de vida, por meio do Projeto
de Vida, os estudantes despertam-se para a questão da intencionalidade
dos estudos, da aprendizagem significativa, que será determinante para a
sua vida escolar, e, mais importante, para a sua vida depois dos portões
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).
Um jovem é um ser em construção e, como tal, necessita de um projeto
que lhe possibilite alcançar seus objetivos. Assim, é necessário possibilitar aos
estudantes que desenvolvam seus Projetos de Vida, instrumentalizando-os
para visualizarem os seus caminhos e oportunidades e, por consequência,
para estarem aptos a fazer boas escolhas para o seu futuro.
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O NEM traz o Projeto de Vida como um dos eixos fundamentais da
formação escolar, visto que o desenvolvimento deste componente é fundamental tanto para a formação geral básica como para a parte diversificada, e
seus reflexos podem ser vistos tanto na vida pessoal dos educandos quanto
na vida em sociedade. Conforme Damon (2009) assevera:

O projeto de vida é tanto um fenômeno profundamente pessoal
quanto inevitavelmente social. É construído internamente, ainda que
se manifeste na relação com os outros. É fruto da reflexão interna,
ainda que também a seja de exploração externa (DAMON, 2009).

Assim, o Projeto de Vida influencia a vida dos indivíduos, mas também
ecoa na vida em sociedade. Sujeitos que se planejam e projetam seu futuro
são empreendedores do próprio caminho, visualizam suas possibilidades
e trabalham a favor de seu crescimento pessoal, o que torna a vida social
mais altiva e promissora. Portanto, o Projeto de Vida é de interesse dos
indivíduos e, por consequência, também da sociedade.

A construção dos projetos de vida é um fenômeno psicossocial,
que se assenta na intersecção entre dois campos: os dos saberes
individuais e dos valores presentes na cultura nos quais nos inserimos, juntamente com a influência de outras pessoas e projetos
coletivos (DANZA, 2019).

Portanto, o componente de Projeto de Vida está relacionado não
apenas aos interesses individuais das juventudes, mas aos propósitos coletivos e sociais, dimensionados pela ética e por valores morais preciosos,
para a construção de uma sociedade civilizada, com oportunidades para
todos, em que se concretiza o exercício da cidadania.
O componente curricular Projeto de Vida contribui para a formação
integral dos estudantes, por meio de aprendizagens que contribuam com
seu planejamento de vida, de modo que eles tenham, na escola, um lugar
onde possam receber ajuda e orientação, no que diz respeito a pensar seus
sonhos, desejos e possibilidades.
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A juventude é uma etapa da vida humana em que as identidades
são construídas e desconstruídas, sendo que os jovens são sujeitos que
vivenciam atividades que extrapolam o contexto escolar (WELLER, 2014).
É necessário que a escola estabeleça uma cultura de diálogo que considere
tais experiências, respeitando e valorizando os conhecimentos prévios e as
novidades que os jovens trazem consigo, tendo em vista que “a dimensão
educativa não se reduz à escola” (DAYRELL; REIS, 2006, p. 10).
Assumindo a responsabilidade de se conceber adolescentes e jovens
em sua totalidade existencial e subjetiva, e assegurar às juventudes uma
educação integral e transformadora, o componente curricular Projeto de
Vida, como parte integrante do currículo do Estado do Paraná, concebe que
o trabalho docente deve estar adequado à cultura juvenil e ao seu contexto
sociocultural e socioemocional.
Destaca-se que o Projeto de Vida não se reduz a uma abordagem
disciplinar, pois se articula diretamente às atividades da realidade do jovem
da sociedade contemporânea, que lhe exige competências cognitivas e
socioemocionais para responder com dinamismo a diversos desafios, sejam
pessoais e/ou profissionais.
Nesse sentido, a reflexão sobre o Projeto de Vida vai muito além de
um componente do currículo escolar, pois produz significados e representações existenciais com as quais o jovem pode se articular e se movimentar
na sociedade (TAPIA, 2001). O Projeto de Vida engloba a projeção e a
produção das mais diversas competências, tais como: cognitivas, afetivas,
socioemocionais, de trabalho, além da competência de se articular ativamente na produção do próprio Projeto de Vida, pois a única perspectiva
que o projeto não prevê é o abandono das juventudes a um comportamento
estagnado e desmotivado, com relação ao espaço escolar.
Desse modo, os conteúdos ensinados na escola não devem ser desarticulados das exigências posteriores à conclusão da formação básica,
tornando-se essencial que o estudante se identifique com os aprendizados
vivenciados no período escolar.
Os conhecimentos vinculados ao componente são articulados aos
diferentes contextos e realidades dos estudantes, contemplando as suas
especificidades e pluralidades.
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Assim, na etapa do Ensino Médio, a articulação dos saberes se desenvolve por meio da articulação entre as dimensões do trabalho, da ciência,
da tecnologia e da cultura. A apropriação de tais saberes pelos jovens é de
suma importância para a sua formação e para o seu Projeto de Vida.
A escola contemporânea enfrenta o desafio de alinhar-se aos anseios
das juventudes, que são pontos-chave dos processos de mudanças característicos do tempo presente. A escola tem importância essencial na vida
dos estudantes, podendo proporcionar-lhes um leque de possibilidades e
metas para a sua realização pessoal e profissional, aliando os seus interesses
e aspirações aos das coletividades.
Sendo a fase juvenil decisiva para a construção dos Projetos de Vida,
a escola pode, portanto, assumir um papel central para a preparação dos
jovens estudantes aos desafios do mundo contemporâneo, marcados pela
instabilidade e imprevisibilidade, oferecendo possibilidades de colaborar
com o estabelecimento de metas e direções para as suas vidas (KLEIN;
ARANTES, 2016).
Para isso, os conhecimentos escolares devem ser atrativos para os
estudantes, despertando e aprimorando os interesses deles pelos estudos
e para as suas vidas práticas, tornando a experiência escolar significativa
e prazerosa. O reconhecimento das juventudes, de suas necessidades e
Projetos de Vida, exige que a escola não siga uma lógica puramente homogeneizante, moralizadora e rígida, mas sim adaptável aos novos desafios
contemporâneos, com flexibilidade, fluidez, individuação e reconhecimento
de identidades plurais (DAYRELL, 2006, p. 10).
Assim, 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 (BRASIL, 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 um conhecimento significativo com essa
categoria, (DAYRELL, 2003, 2007, 2010).

COMPONENTE CURRICULAR
PROJETO DE VIDA

121

O protagonismo das juventudes e a sua eficiência para a produção
autoral, estimulados no Ensino Fundamental, traduzem-se, no Ensino Médio,
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.
No NEM, as noções e os conceitos como identidade, diversidade,
valores, responsabilidade, ética, cidadania, competências socioemocionais,
juventude, planejamento e mundo do trabalho são abordados com o objetivo
de preparar os estudantes para a vida em sociedade, considerada a partir
dos seus distintos contextos e realidades.
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3

QUADRO ORGANIZADOR
CURRICULAR

Os quadros organizadores objetivam estabelecer relações entre as
habilidades dos eixos orientadores com as habilidades das áreas relacionadas
aos objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem. Esses serão
apresentados a partir de unidades curriculares, favorecendo as interconexões
entre os elementos que orientam o planejamento e a execução das aulas
do componente do 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.

(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.

(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.

(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 do Eixo

(EMIFCHSA08) 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.

(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 à preservação do meio ambiente.

(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.

(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 da Área

UNIDADE CURRICULAR: IDENTIDADE E DIFERENÇA
• Compreender o conceito de
alteridade para a construção
de uma sociedade pluralista.
• 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.
• Despertar o sentimento
de pertencimento na
comunidade local.
• Considerar a importância
das múltiplas linguagens
para o combate a
estereótipos.
• 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.

Objetivo de Aprendizagem
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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.

(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.

(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.

(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.

(EMIFCHS10) Avaliar como oportunidades,
conhecimentos e recursos relacionados às
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas podem ser
utilizados 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.

COMPONENTE CURRICULAR
PROJETO DE VIDA
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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.

(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.

(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.

(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.

(EMIFFTP02) Levantar e testar hipóteses para resolver problemas
do cotidiano pessoal, da escola e do trabalho, utilizando
procedimentos e linguagens adequados à 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.

Objetivo de Aprendizagem

(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.

(EMIFFTP09) Propor e testar estratégias de mediação e intervenção,
para atuar em equipes de forma colaborativa, respeitando as
diferenças individuais e socioculturais, níveis hierárquicos, as
ideias propostas para a discussão e a contribuição necessária
para o alcance dos objetivos da equipe, desenvolvendo uma
avaliação crítica dos desempenhos individuais, de acordo com
critérios estabelecidos e o feedback aos seus pares, tendo em
vista a melhoria de desempenhos e a conservação ambiental.

• Apreender o conceito e prática de
valores éticos e morais.
• Reconhecer como se dá a
produção familiar, cultural e social
(EMIFCHS07) Identificar e explicar situações em que ocorram
dos valores.
conflitos, desequilíbrios e ameaças a grupos sociais, à diversidade
• Conhecer a importância dos
de modos de vida, às diferentes identidades culturais e ao meio
valores para a cultura e para a
ambiente, em âmbito local, regional, nacional e/ou global, com base
sociedade.
em fenômenos relacionados às Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.
• Identificar as relações entre as
Instituições, os Valores e o Sujeito.
(EMIFCHS08) Selecionar e mobilizar intencionalmente
• Compreender a importância dos
conhecimentos e recursos das Ciências Humanas e Sociais
valores universais na construção
Aplicadas, para propor ações individuais e/ou coletivas
do trabalho científico.
de mediação e intervenção sobre problemas de natureza
• Refletir sobre a importância da
sociocultural e de natureza ambiental, em âmbito local, regional,
práxis no mundo do trabalho para
nacional e/ou global, baseadas no respeito às diferenças, na
suscitar ações estruturadas na
escuta, na empatia e na responsabilidade socioambiental.
vida cidadã.
(EMIFLGG08) Selecionar e mobilizar intencionalmente
• Compreender a importância
conhecimentos e recursos das práticas de linguagem, para
dos valores éticos e morais na
propor ações individuais e/ou coletivas de mediação e
utilização das novas tecnologias.
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.

Habilidades da Área

Habilidades do Eixo

UNIDADE CURRICULAR: VALORES

COMPONENTE CURRICULAR
PROJETO DE VIDA
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(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.

(EMIFCG03) Utilizar informações,
conhecimentos e ideias resultantes de
investigações científicas, para criar ou
propor soluções para problemas diversos.

(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.

(EMIFCNT03) Selecionar e sistematizar, com base em
estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória,
de campo, experimental etc.) em fontes confiáveis,
informações sobre a dinâmica dos fenômenos da
natureza e/ou de processos tecnológicos, 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.

(EMIFCHS01) 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.

(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; levantar e testar hipóteses sobre
variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos
da natureza e/ou de processos tecnológicos.

(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 da Área

Habilidades do Eixo

Unidade Curricular: Responsabilidade, Ética e Cidadania
• Conhecer o conceito
e concepções de
Responsabilidade,
Juventude, Política e
Economia.
• Aprender a necessidade do
cuidado com o Planeta e a
responsabilidade com as
gerações futuras.
• Identificar o sentido da
responsabilidade social
frente às Novas Tecnologias.

Objetivo de Aprendizagem

COMPONENTE CURRICULAR
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.

(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.

(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.

(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.

(EMIFCHS07) 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.

• Identificar o que precisamos
para viver bem.
• Aprender a responsabilizar-se
pela produção autoral de si e
de suas competências.
• Identificar e analisar as
competências necessárias para
viver bem com o outro.
• Reconhecer e desenvolver
Competências socioemocionais.
• Compreender a importância da
proposição de projetos para a
melhoria social.
• Despertar o senso de
pertencimento em uma
sociedade plural.
• Aprender a conviver com as
diferenças.

(EMIFMAT03) Selecionar e sistematizar, com base em estudos
e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de campo,
experimental etc.) em fontes confiáveis, informações sobre a
contribuição da Matemática na explicação de fenômenos de
natureza científica, social, profissional, cultural, de processos
tecnológicos, 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.

(EMIFCG03) Utilizar informações,
conhecimentos e ideias resultantes de
investigações científicas, para criar ou
propor soluções para problemas diversos.

(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.

Objetivo de Aprendizagem

Habilidades da Área

Habilidades do Eixo

UNIDADE CURRICULAR: APRENDENDO A SER E CONVIVER

COMPONENTE CURRICULAR
PROJETO DE VIDA
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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.
(EMIFCHS10) Avaliar como oportunidades,
conhecimentos e recursos, relacionados às
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, podem ser
utilizados 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.

(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.

(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.

(EMIFCHS12) Desenvolver projetos pessoais
ou produtivos, utilizando as Ciências Humanas
e Sociais Aplicadas, para formular propostas
concretas, articuladas com o Projeto de Vida.

(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.

(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(ens).

(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.

(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.

Habilidades da Área

Habilidades do Eixo

UNIDADE CURRICULAR: JUVENTUDE, SONHOS E PLANEJAMENTO
• Aprender e refletir sobre
os sonhos e propósitos
pessoais.
• Reconhecer a importância
do sonho para o Projeto de
Vida.
• Aprender a elaborar
estratégias e planejamento,
transformando sonhos em
metas.
• Planejar o futuro, agir no
presente.
• Adequar as ações e
planejamento pessoal.
• Compreender a importância
do planejamento para a vida
profissional.
• Despertar o capital artístico
para a ampliação da
sensibilidade.

Objetivo de Aprendizagem

COMPONENTE CURRICULAR
PROJETO DE VIDA
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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.

(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.

(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.

(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.

(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.

(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.

Objetivo de Aprendizagem

• Conhecer as Instituições e os
Sistemas (sociais, políticos,
econômicos e culturais).
• Conhecer e analisar o contexto
da Sociedade Brasileira.
(EMIFCHS07) Identificar e explicar situações em que
• Elaborar levantamentos das
ocorram conflitos, desequilíbrios e ameaças a grupos
possibilidades de atuação
sociais, à diversidade de modos de vida, às diferentes
do sujeito no meio onde está
identidades culturais e ao meio ambiente, em âmbito local,
inserido.
regional, nacional e/ou global, com base em fenômenos
• Reconhecer a dinâmica da
relacionados às Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.
atuação social e a participação
pessoal nas instituições.
(EMIFCHS08) Selecionar e mobilizar intencionalmente
• Promover atividades artísticas
conhecimentos e recursos das Ciências Humanas e Sociais
e culturais para ampliar a visão
Aplicadas, para propor ações individuais e/ou coletivas
de mundo.
de mediação e intervenção sobre problemas de natureza
sociocultural e de natureza ambiental, em âmbito local, regional, • Ampliar a participação em
projetos que geram impactos
nacional e/ou global, baseadas no respeito às diferenças, na
positivos na comunidade.
escuta, na empatia e na responsabilidade socioambiental.
• Compreender a importância
(EMIFMAT09) Propor e testar estratégias de mediação e
das ações singulares e coletivas
intervenção para resolver problemas de natureza sociocultural
para minimizar os problemas
e de natureza ambiental relacionados à Matemática.
ambientais.
(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.

Habilidades da Área

Habilidades do Eixo

UNIDADE CURRICULAR: O JOVEM NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

COMPONENTE CURRICULAR
PROJETO DE VIDA
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(EMIFFTP08) Selecionar e mobilizar intencionalmente
conhecimentos sobre o mundo do trabalho, demonstrando
comprometimento em suas atividades pessoais e
profissionais, realizando as atividades dentro dos prazos
estabelecidos, o cumprimento de suas atribuições
na equipe, de forma colaborativa, valorizando as
diferenças socioculturais e a conservação ambiental.

(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.

(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.

(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.

(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.

(EMIFCHS10) Avaliar como oportunidades, conhecimentos
e recursos, relacionados às Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas, podem ser utilizados 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.

• Conhecer as concepções e
práticas de Projeto de Vida.
• Reconhecer a dimensão do eu
no contexto da Sociedade.
• Analisar possibilidades de
atuação no mercado de
trabalho.
• Estabelecer metas pessoais e
profissionais.
• Desenvolver estratégias
pessoais e coletivas para
alcançar metas estabelecidas.
• Empreender projetos para a
melhoria social.
• Compreender o planejamento
pessoal para a obtenção de
sucesso na vida profissional.

(EMIFMAT06) Propor e testar soluções éticas, estéticas,
criativas e inovadoras para problemas reais, considerando
a aplicação dos conhecimentos matemáticos associados ao
domínio de operações e relações matemáticas simbólicas
e formais, de modo a desenvolver novas abordagens
e estratégias para enfrentar novas situações.

(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.

(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.

Objetivo de Aprendizagem

Habilidades da Área

Habilidades do Eixo

UNIDADE: OS COMPONENTES DO PROJETO DE VIDA

COMPONENTE CURRICULAR
PROJETO DE VIDA
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(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.

(EMIFCHS10) Avaliar como oportunidades, conhecimentos
e recursos, relacionados às Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas, podem ser utilizados 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.

(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.

(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(ens).

(EMIFCHS12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos,
utilizando as Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, para
formular propostas concretas, articuladas com o Projeto
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu
próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos de Vida, em âmbito local, regional, nacional e/ou global.
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.

(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.

(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.

(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.
• Conhecer e compreender o
conceito e as definições de
Mundo do Trabalho.
• Desenvolver e entender as
escolhas pessoais e suas
consequências.
• Analisar as possibilidades de
atuação profissional ofertadas
pelo mundo do trabalho.
• Analisar as diversas profissões,
suas incumbências e as rendas
relacionadas.
• Conhecer o significado
e os propósitos do
Empreendedorismo.
• Aprender a empreender.
• Compreender a importância
da estratégia de planejamento
para melhor organizar a
carreira profissional.
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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.

(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.

(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.

(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.

(EMIFLGG05) Selecionar e mobilizar intencionalmente,
em um ou mais campos de atuação social, recursos
criativos de diferentes línguas e linguagens (imagens
estáticas e em movimento; música; linguagens
corporais e do movimento, entre outras), para
participar de projetos e/ou processos criativos.

(EMIFCNT05) Selecionar e mobilizar intencionalmente
recursos criativos relacionados às Ciências
da Natureza, para resolver problemas reais
do ambiente e da sociedade, explorando e
contrapondo diversas fontes de informação.

(EMIFFTP05) Selecionar e mobilizar
intencionalmente recursos criativos para resolver
problemas reais relacionados à produtividade,
à colaboração e/ou à comunicação.

Habilidades da Área

Habilidades do Eixo

AVALIAÇÃO DO PROJETO DE VIDA
• Reconhecer a importância
do outro no Projeto de Vida
pessoal e coletivo.
• Conhecer as relações
entre Projeto de Vida,
Responsabilidade e Impacto
Social.
• Reconhecer a importância
da responsabilidade social e
ambiental para a elaboração
de projetos.
• Estabelecer conexões entre
Projeto de Vida, Direitos
Humanos e criação de
valores.
• 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 Projeto para
a atuação na esfera social e
profissional.

Objetivo de Aprendizagem
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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.

(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.

(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.

(EMIFCHS12) Desenvolver projetos pessoais ou
produtivos, utilizando as Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas para formular propostas.

(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.

(EMIFCHS10) Avaliar como oportunidades,
conhecimentos e recursos, relacionados às
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, podem ser
utilizados 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.

4

ENCAMINHAMENTOS
METODOLÓGICOS

Na concepção de Piaget (1981, p. 52), a interdisciplinaridade pode ser
compreendida como o “intercâmbio mútuo e integração recíproca entre várias
ciências”. Destarte, a interdisciplinaridade é vista por este autor como uma
interação entre as ciências. 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 interdisciplinar.
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 na autoria
de suas trajetórias.
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Para isso, 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).
Nos grupos de diálogos, os jovens irão elaborar seus Projetos de Vida
centrados nas expectativas de escolarização e do mundo do trabalho. A
escuta ativa dos estudantes, por intermédio de grupos de diálogos promovidos no ambiente escolar, depoimentos e compartilhamento de experiências
em prol da elaboração dos Projetos de Vida, resulta em impactos positivos
para as juventudes no contexto educacional.
Nos encaminhamentos metodológicos referentes ao objeto de conhecimento Identidade e Diferença, podem-se desenvolver, inicialmente,
atividades nas quais os estudantes consigam se reconhecer, produzindo
textos com a finalidade de discernir quem são, onde vivem e com quem
vivem, assim como contextualizar a própria vida.
No que tange ao objeto de conhecimento Valores, os estudantes
podem fazer atividades e dinâmicas que os auxiliem a se entender, partindo
da própria experiência de vida como indivíduos e, ao mesmo tempo, como
parte de uma comunidade e de uma sociedade em que todos podem construir
seu espaço. Por meio de rodas de conversa, debates, leituras direcionadas
e júris simulados, os estudantes podem compreender quais são os valores
e condutas morais para a convivência social, que são fundamentais para
sua atuação profissional no mundo do trabalho, na vida em família e nos
círculos de amizade. E podem ser orientados a apresentar em grupos, ou
individualmente, os resultados de pesquisas que elaboraram sobre quais
os valores éticos e morais são necessários para uma conduta saudável, que
contribuirá para que descubram e alcancem seus propósitos de vida.
As temáticas relacionadas ao objeto de conhecimento Ética e Cidadania
podem fomentar o envolvimento da comunidade escolar em gincanas e
atividades, como a observação participante, por exemplo, para identificar
problemas locais e regionais, impulsionando o protagonismo das juventudes na busca por soluções e no desenvolvimento de projetos paralelos
que tenham como foco a consciência ética e a participação cidadã na vida
coletiva, como visitas às instituições de assistência a idosos, às pessoas com
necessidades especiais, às ONG, entre outras.
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Com relação ao objeto de conhecimento Aprendendo a Ser e Conviver,
os estudantes devem ser incentivados a expressar as suas opiniões e sentimentos sobre questões relevantes para suas vidas, em rodas de conversa,
produção de cartas e de outros tipos de textos escritos, que podem ser
socializados com a turma, procurando o professor intermediar esse processo,
de forma que todos sejam respeitados e desenvolvam empatia para com as
manifestações de colegas. Podem estimular esse processo de exposição de
sentimentos e emoções, a apresentação de vídeos e textos que abordem a
questão das competências socioemocionais, e como elas podem contribuir
para iniciar as problematizações sobre o autocuidado, o cuidado com os
outros, e com as formas possíveis de se viver bem, sendo uma possibilidade
de mobilização para o conhecimento.
Já para o objeto de conhecimento Juventude, sonhos e planejamento,
sugere-se desenvolver, com os estudantes, atividades que os provoquem a
refletir sobre quais são seus sonhos e expectativas para o futuro, e de que
forma poderão realizar esses sonhos. A partir das reflexões e apontamentos
dos sonhos e projeções para o futuro, pode-se mediar a elaboração de
planejamentos de curto, médio e longo prazo, que são necessários para que
tenham êxito na execução de seus propósitos de vida e, com isso, possam
também atingir os seus objetivos.
O objeto de conhecimento O jovem na sociedade contemporânea
demanda a aprendizagem de como se organiza a sociedade (família, escola,
empresas, instituições públicas), a distinção entre 1º, 2º e 3º setores, e o
papel de cada um deles para que, posteriormente, os estudantes possam
dialogar sobre as possibilidades de sua atuação no mundo do trabalho e
na vida social.
É importante problematizar sobre a atuação social dos indivíduos, no
contexto da vida coletiva, e propor práticas pedagógicas que possibilitem o
entendimento da natureza humana como a de seres sociais que dependem
uns dos outros para serem felizes e plenos.
No que diz respeito aos encaminhamentos metodológicos do objeto
de conhecimento Elementos do Projeto de Vida, é preciso desenvolver
estratégias de como os estudantes podem elaborar os seus Projetos de Vida
a partir dos seus sonhos e do contexto nos quais se inserem, com sensatez e
objetividade. Salientamos que se pode recorrer aos laboratórios de informática e bibliotecas para a elaboração e produção de documentários, vídeos,
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recortes de imagens e recursos visuais, para a socialização dos Projetos de
Vida produzidos pelos estudantes, como forma de refletir sobre os possíveis
encaminhamentos para que esses projetos sejam executados.
No objeto de conhecimento Qualificação do Projeto de Vida, é
indicado elaborar, com os estudantes, uma pesquisa interna sobre suas
expectativas profissionais, seus sonhos e desejos futuros com relação ao
mundo do trabalho, e investigar, utilizando-se da pesquisa web, como está
o mercado de trabalho para essas profissões e quais as possibilidades de
executar os planos para se tornar um profissional da área escolhida.
Sob essa ótica, sugere-se que os educandos promovam feiras das
profissões ou seminários, ou em grupos formados por afinidade nos projetos, apresentando para seus colegas as características e possibilidades no
mundo do trabalho, das atividades profissionais escolhidas pelos estudantes.
E, por fim, no objeto de conhecimento Avaliação do Projeto de
Vida, como encaminhamento metodológico, deve-se retomar os Projetos
de Vida desenvolvidos pelos estudantes, a fim de exercitar a escuta ativa
promovendo a observação e feedback, reavaliando os processos e resultados
obtidos como forma de viabilizar a autoavaliação, e de maneira formativa
e processual.
Para encaminhar metodologicamente os objetos de conhecimento
e objetivos de aprendizagem do componente curricular de Projeto de
Vida, e para efetivar o desenvolvimento, pelos estudantes, das habilidades
propostas para a área, faz-se necessário adotar metodologias ativas, mas
principalmente metodologias participativas, bem como um conjunto de
atividades práticas, técnicas diversificadas na promoção do protagonismo
dos estudantes, desenvolvendo competências que contribuirão na definição
de seus propósitos e objetivos de vida:
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As metodologias ativas nesse processo evolutivo passam
a ser denominadas de metodologias participativas, problematizadoras e colaborativas construídas em outro contexto
histórico, político-social e temporal. Esse processo é complexo
por apresentar outras configurações epistemológicas mais
condizentes com as características sociopolíticas, educacionais e culturais da sociedade brasileira contemporânea. As
metodologias participativas, problematizadoras e colaborativas envolvem procedimentos e técnicas diversificadas para
promover as relações interpessoais dialógicas e a participação
dos estudantes de forma colaborativa (VEIGA; FERNANDES,
2017).

As metodologias participativas estão alicerçadas nos processos
de troca de saberes, experiências, sentimentos e vivências, fomentando,
assim, a construção colaborativa de conhecimento e a resolução coletiva
de problemas.
Podemos definir as metodologias participativas como uma série de
ferramentas técnicas e de procedimentos educacionais que integrem os
jovens no processo de ensino-aprendizagem, tais como: pesquisa-ação, observação-participante, diagnóstico de conhecimentos prévios, mapa falante,
seminários de profissões (pesquisa e apresentações feitas pelos alunos),
café cultural, rodas de conversa, feiras de conhecimento e mãos na massa,
organizados e produzidos pelos estudantes, entre muitos outros exemplos
de metodologias que possibilitem a participação criativa e autônoma deles.
Para que as metodologias participativas resultem em êxito, os professores precisam despertar o interesse dos estudantes para que participem
ativamente do processo, exercitem a escuta ativa deliberando atenção a
todos, sem predileções e sem julgamentos, sempre encorajando a participação e o engajamento, e que estimulem o raciocínio deles, inserindo
perguntas e problematizações nas rodas de conversa, debates, seminários
e apresentações, tornando-se mediador das discussões, evitando conflitos
pessoais e/ou coletivamente instaurados, fazendo valer a autoridade do
argumento, e não o argumento da autoridade.
Nesse sentido, o olhar para o estudante, na sua condição de jovem,
fomenta a reflexão sobre as emoções, desejos, habilidades, contexto social
e anseios sobre a formação superior e para o mundo do trabalho. A prática
educativa do componente curricular de Projeto de Vida leva em consideração
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experiências e os conceitos que as juventudes formulam a respeito de si e
de seu futuro, pois os jovens assumem a autoria do seu destino por meio
de decisões e escolhas que marcam as suas trajetórias.
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5

AVALIAÇÃO

A avaliação é atividade essencial do processo ensino-aprendizagem
e, como definida na legislação, 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 atitudes
e habilidades desenvolvidas.
Para que o Projeto de Vida se torne significativo para o estudante,
aquele tem que ser compreendido como forma de construção, interlocução e representação de realização de desejos, levando em consideração a
realidade social que está inserido, fomentando, com isso, um processo que
leva a reexaminar suas possibilidades e limitações, bem como sua posição
diante da vida. Neste reexame todas as incertezas dos estudantes permitem
inter-relacionar sonhos com a conjuntura social.
Sobre a avaliação, Libâneo (1994) profere acerca da importância de que
os “conhecimentos sistematizados sejam confrontados com as experiências
socioculturais e a vida concreta dos estudantes, como meio de estabelecer
uma aprendizagem mais profícua com melhor solidez na assimilação dos
conteúdos”. Nessa perspectiva, a pedagogia social dos conteúdos visa unir
o útil ao agradável, em que o aluno deve assimilar todos os conhecimentos
à sua vida prática.
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No que se refere a um modelo que considera a aprendizagem a partir
da construção do conhecimento, como perfaz a concepção do Projeto de
Vida, deve-se entender a avaliação, segundo concepções construtivistas nos
moldes de Piaget, como “eixo de autoaprendizagem” que se conecta tanto
com o docente e o estudante quanto com os métodos e critérios utilizados.
Um processo de avaliação fundamentado num paradigma construtivista:

[...] se situa e desenvolve a partir de preocupações, proposições
ou controvérsias em relação ao objeto de avaliação seja ele um
programa, projeto, curso ou outro foco de atenção, [...] sugere
que os resultados de qualquer estudo ou avaliação se explicam
pela interação entre observador e observado metodologicamente,
[...] rejeita a abordagem de controle manipulativo experimental
[...] e o substitui por um processo hermenêutico dialético, o qual
aproveita ao máximo, a interação observador/observado para
criar construções, o melhor possível, em determinada situação e
no tempo apropriado (PENNA FIRME, 1994, p. 8).

O componente 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 onde o estudante está
inserido. É salutar ressaltar a importância da consciência social que viabiliza
a inserção do estudante de maneira crítica em uma realidade complexa,
proporcionando um processo de transformação em todas as esferas impulsionado pelo campo da idealização. 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, ou seja, o “despertar da consciência social”.
Nesse sentido, a avaliação do desenvolvimento do estudante, 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 a complexidade da sociedade contemporânea, orientando-o em seu projeto de vida.
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Destarte, o docente deixará claro quais as competências serão trabalhadas em cada aula, bem como a maneira que estas serão disseminadas
para o ambiente escolar via o Projeto de Vida, promovendo a pedagogia da
presença que, na concepção de Costa (2001) 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 na 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.
A visão de estudante como protagonista considera uma participação
ativa e propicia a personalização do aprendizado a partir de seu modo
singular de estar no mundo e na escola, na qual alguns pontos favorecem
escolhas qualificadas. Sob essa perspectiva, Costa (2006) apresenta que
o protagonismo juvenil se refere à força transformadora dos adolescentes.
Assim, é por meio das ações educativas que se deve criar espaços e condições que possibilitem aos jovens envolverem-se em atividades na resolução
de problemas reais, estabelecerem diálogos francos entre seus pares e,
também, com os adultos, a fim de desenvolverem oportunidades para a
expressão criativa e responsável do seu potencial.
A atuação do professor, ao proceder a avaliação do componente
curricular de Projeto de Vida, deve se dar de forma diagnóstica, contínua,
processual e sistemática. Tanto os registros dos docentes quanto as 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 aos professores e professoras efetuarem o registro de
todas as atividades executadas pelos estudantes, para que, posteriormente,
possam organizar momentos de devolutiva e de retomadas, e, dessa forma,
a avaliação não se configure como uma prática estanque e isolada do processo de ensino-aprendizagem, pois a avaliação no Novo Ensino Médio é
apresentada a partir de uma concepção eminentemente formativa.
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No âmbito da aprendizagem significativa, os critérios de avaliação
decorrerão de objetivos estipulados acerca dos conteúdos relevantes dentro
do Projeto de Vida “a partir dos mínimos necessários para que cada um possa
participar democraticamente da vida social” (LUCKESI, 1984). Esses critérios
devem refletir uma expectativa, um padrão de desempenho, envolvendo
competências e habilidades frente aos conteúdos propostos.
Para o sucesso do processo avaliativo acontecer, faz-se necessário
que ele se equacione de maneira coerente e responsável. Assim, os instrumentos a serem utilizados devem estar em consonância com os critérios
estabelecidos, de acordo com os níveis de desenvolvimento estabelecidos
nos objetivos.
Também, sugere-se a utilização de instrumentos como: relatórios,
portfólios, elaboração de ambientes virtuais colaborativos, autoavaliação,
entrevistas, trabalhos em grupo, entre outros instrumentos que possam
mensurar e indicar como as metas estabelecidas estão sendo alcançadas.
A proposição de um projeto coletivo, a ser desenvolvido ao longo do ano
letivo, é também uma possibilidade, assim como o uso de rubricas que
garantam o registro de todas as práticas avaliativas aplicadas.
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 feedback, sendo que
é 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.

COMPONENTE CURRICULAR
PROJETO DE VIDA

144

REFERÊNCIAS
BRASIL. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF: Presidência da República,
[1996]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.
htm. Acesso em: 13 fev. 2021.
BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Formação de professores do ensino
médio, etapa I - caderno II: o jovem como sujeito do ensino médio. [organizadores: Paulo Carrano, Juarez Dayrell. Curitiba: UFPR/Setor de Educação,
2013. Disponível em: https://observatorioensinomedio.files.wordpress.
com/2014/03/web-caderno-2.pdf. Acesso em: 13 fev. 2021.
BRASIL. Lei n. 13.415, de 16 de fevereiro de 2018. 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 – CLT [...].
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/
Lei/L13415.htm. Acesso em: 13 fev. 2021.
BRASIL. Resolução n. 3, de 21 de novembro de 2018. Atualiza as Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Brasília, DF: Presidência da
República, [2018]. Disponível em: https://www.in.gov.br /materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/51281622. Acesso em: 13 fev. 2021.
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Ensino Médio. Brasília, DF:
Presidência da República, [2018]. Disponível em: http://basenacionalcomum.
mec.gov.br/wpcontent/uploads/2018/04/BNCC_EnsinoMedio_embaixa_site.
pdf. Acesso em: 13 fev. 2021.
DAYRELL, J. A escola como espaço sociocultural. In: DAYRELL, J. (org.).
Múltiplos olhares sobre educação e cultura. Belo Horizonte: Editora da
UFMG, 2001.
DAYRELL, J. O jovem como sujeito social. Revista Brasileira de Educação
[online], n. 24, p. 40-52, 2003.

COMPONENTE CURRICULAR
PROJETO DE VIDA

145

DAYRELL, J.; REIS, J. B. Juventude e escola: reflexões sobre o Ensino da
Sociologia no Ensino Médio. Texto apresentado no XIII Congresso da
Sociedade Brasileira de Sociologia. Recife, 2006.
DAYRELL, J. A Escola “faz” Juventudes? Reflexão em torno da socialização
juvenil. Educação e Sociedade, Campinas, v. 28, n. 100 – Especial, p. 11051129, 2007.
DAYRELL, J. As múltiplas dimensões da juventude. Pátio Ensino Médio, v.
5, p. 6-9, 2010.
DAYRELL, J.; JESUS, R. E.; CORREA, L. M. A exclusão dos jovens adolescentes de 15 a 17 anos no ensino médio no Brasil: desafios e perspectivas.
Acta Cientifica do XXIX Congresso ALAS, Santiago do Chile: ALAS, v. 1,
p. 1-23, 2013.
DAYRELL, J.; CARRANO, P.; MAIA, C. L. (org.). Juventude e Ensino Médio:
sujeitos do currículo em debate. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.
DAMON, W. O que o jovem quer da vida? Como pais e professores podem
orientar e motivar os adolescentes. São Paulo: Summus, 2009.
DANZA, H. C. Conservação e mudança dos projetos de vida de jovens:
um estudo longitudinal sobre educação e valores. Tese (doutorado em
Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, 2019.
DELORS, J. Educação: um tesouro a descobrir. 2. ed. São Paulo: Cortez.
Brasília: MEC/UNESCO, 2003.
DOCUMENTÁRIO. Nunca me sonharam. Direção: Cacau Rhoden. Classificação:
Livre. Duração: 84min. Brasil, 2017.
DUBET, F. A Escola e a Exclusão. Cadernos de Pesquisa, n. 119, p. 29-45,
jul. 2013.
ICE – Instituto de Corresponsabilidade pela Educação. Material do Educador.
Aulas de Projeto de Vida. Disponível em: http://www.iema.ma.gov.br/
wp-content/uploads/2016/12/MATERIAL-DO-EDUCADOR-AULAS-DEPROJETO-DE-VIDA.pdf. Acesso em: 18 fev. 2019.

COMPONENTE CURRICULAR
PROJETO DE VIDA

146

KLEIN, A. M; ARANTES, V. A. Projetos de Vida de Jovens Estudantes do
Ensino Médio e a Escola. Educação e Realidade [online], v. 41, n. 1, p. 135-154,
2016. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/edreal/v41n1/2175-6236-edreal-41-01-00135.pdf. Acesso em: 13 fev. 2019.
KRAWCZYK, N. Reflexão sobre alguns desafios do Ensino Médio no Brasil
hoje. Cadernos de Pesquisa. v. 41, n. 144, p. 752-769, set./dez. 2011.
LEÃO, G.; DAYRELL, J. T.; REIS, J. B. Juventude, projetos de vida e ensino
médio. Educação e Sociedade [online], vol. 32, n. 117, p. 1067-1084, 2011.
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/es/v32n117/v32n117a10.pdf. Acesso
em: 13 fev. 2019.
LIBÂNEO, J. C. Democratização da escola pública. São Paulo: Loyola, 1992.
LIBÂNEO, J. C. Didática. São Paulo: Cortez, 1994.
LUCKESI, C. C. Avaliação Educacional: para além do autoritarismo. 10. ed.
Rio de Janeiro: Cortez, 1983.
NOVAES, R. R. Juventude e Participação Social: apontamentos sobre a
reinvenção da política. In: ABRAMO, H. W.; FREITAS, M. V.; SPOSITO, M. P.
(org.). Juventudes em Debate. São Paulo: Cortez, 2000. p. 46-69.
NOVAES, R. R. Juventude, exclusão e inclusão social: aspectos e controvérsias de um debate em curso. In: FREITAS, M. V. (org.). Políticas Públicas:
juventude em pauta. São Paulo: Cortez, Ação Educativa, Fundação Friedrich
Ebert, 2003. p. 121-141.
NUNES, B. F.; WELLER, W. A juventude no contexto social contemporâneo. Estudos de Sociologia. Revista do Programa de Pós-Graduação em
Sociologia da UFPE [online], v. 9, n. 2, p. 43-57, 2003.
PARANÁ. Orientações Para a Implementação de Educação em Tempo
Integral em Turno Único. Curitiba: SEED, 2012.
PARANÁ. Orientações Para a Implementação do Ensino Médio em Tempo
Integral na Rede Estadual de Educação do Paraná. Curitiba: SEED, 2017.
PENNA FIRME, T. Avaliação: tendências e tendenciosidades. Ensaio, Rio de
Janeiro, v. 1, n. 2, p. 5-12, jan./mar. 1994.

COMPONENTE CURRICULAR
PROJETO DE VIDA

147

SPOSITO, M. P. (org.). Estado do Conhecimento: Juventude e Escolarização.
Brasília: INEP, 2000.
SPOSITO, M. P. Os Jovens no Brasil: desigualdades multiplicadas e novas
demandas políticas. São Paulo: Ação Educativa, 2003.
SPOSITO, M. P.; CARRANO, P. C. R. Juventude e Políticas Públicas no Brasil.
Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, n. 24., p. 16-39, set./dez.
2003.
TAPIA, L. Jóvenes y proyectos: uma estratégia de doble fio. In: CEPAL;
UNESCO. Protagonismo Juvenil en Proyectos locales: lecciones delCOnoSur.
Santiago de Chile: CEPAL, 2001. p. 17-50.
VEIGA, I. P. A.; FERNANDES, R. C. A. Painel integrado ou grupos rotativos:
caminhos para a integração horizontal-vertical. In: VEIGA, I. P. A. (org.).
Metodologia participativa e as técnicas ensino-aprendizagem. Curitiba:
CRV, 2017. p. 75-85.
WELLER, W. Jovens no Ensino Médio: Projetos de vida e perspectivas de
futuro. In: DAYRELL, J.; CARRANO, P.; MAIA, C. L. Juventude e Ensino
Médio: sujeitos e currículos em diálogo. Belo Horizonte: Editora da UFMG,
2014. p. 135-154.

COMPONENTE CURRICULAR
PROJETO DE VIDA

148

REFERENCIAL CURRICULAR PARA O
ENSINO MÉDIO DO PARANÁ

ITINERÁRIO FORMATIVO DE
APROFUNDAMENTO
Linguagens e suas
Tecnologias

2021

TEXTO INTRODUTÓRIO
O Itinerário Formativo (IF) da Área do Conhecimento em Linguagens
e suas Tecnologias está orientado ao aprofundamento e à ampliação de
“conhecimentos estruturantes para aplicação de diferentes linguagens
em contextos sociais e de trabalho, estruturando arranjos curriculares que
permitem estudos” e aprofundamento do saber (DCNEM, 2018).
A Área de Linguagens e suas Tecnologias é integradora na formação
educacional dos estudantes em todas as áreas do conhecimento pelo: papel
das línguas, vernácula e estrangeira, as linguagens verbais, não verbais, verbo-visuais e digitais, que possibilitam o acesso ao conhecimento, à informação,
às interações e trocas; papel das artes, a linguagem estética e os significados
do belo, as sensações, emoções, ideias e juízos; e a linguagem corporal, pela
comunicação e mensagens dos movimentos, expressões, gestos, posturas
e zelo à saúde. Assim, o IF da área de linguagens abrange a integração
dos princípios e elementos que aprofundam o conjunto de competências e
habilidades que compõem a Formação Geral Básica e o desenvolvimento
cognitivo e socioemocional na formação integral dos estudantes.
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Os objetivos gerais do IF, na área de linguagens, comprometem-se a
proporcionar uma trajetória escolar significativa “na construção de dimensões
pessoal e cidadã (profissional) do estudante, e ampliar percepções de possibilidades para o futuro na construção de seu projeto de vida” (DCEIF, 2018,
p. 20); já os objetivos específicos aprofundam os conhecimentos específicos
de cada componente, de forma interdisciplinar e integrada, possibilitando
o desenvolvimento das habilidades para atender às competências da área
do conhecimento de linguagens.
Para tanto, as concepções e os princípios das metodologias ativas
e cultura digital permeiam os processos de produção de conhecimentos
em cada Trilha de Aprendizagem da área, por meio de percursos metodológicos que permitem envolver o estudante e o desenvolvimento de sua
aprendizagem, em atividades de linguagem que lhe possibilitam o pensar
criticamente: o refletir e analisar conteúdos significativos, contextualizados
pelos campos de atuação social da vida pessoal, das práticas de estudo e
pesquisa, do campo artístico-literário e da vida pública.
Metodologias, estratégias e procedimentos utilizados nas práticas de
linguagem favorecerão a apreciação, a réplica e os multiletramentos, por
meio de experiências qualitativas na formação de leitores com letramento
crítico engajado, assim como de literatura e produtores de conhecimentos,
e lhes possibilitarão o aprofundamento e ampliação de competências para
o agir com autonomia e iniciativa, ao exercício do protagonismo em ações
colaborativas, à resolução de problemas e para o uso criativo de tecnologias, com base em projetos guiados à investigação e pesquisa de temas
interdisciplinares e transversais, de criação; mediação e intervenção, e do
empreendedorismo.
Cada componente curricular destaca, nas atividades das Trilhas de
Aprendizagem, a condição sócio-histórico-cultural dos jovens do Ensino
Médio. A juventude é pensada de modo a favorecer aprendizagens pelas
quais os estudantes possam encontrar significados que os impulsionem
ao engajamento, à satisfação de preencher suas necessidades de desafios
e que lhes interessem, por se relacionarem ao mundo do conhecimento
contemporâneo e à realidade, em consonância com suas próprias identidades,
com possibilidades de ampliá-las, fortalecê-las e de revelá-las, colocando-os
como protagonistas de suas aprendizagens e de seu próprio desenvolvimento.
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As premissas orientadoras do IF, nessa área, trazem como fundação
as características de contemporaneidade, a consideração dos perfis dos
jovens do Ensino Médio, da sociedade em que vivem e da sociedade que
os espera, bem como as condições estruturais das Instituições de Ensino, e
o suporte do sistema educacional. Para tanto, as Trilhas de Aprendizagem
foram elaboradas sob critérios heterogêneos que possam atender aos interesses e condições de realização e de formação qualitativa da construção de
conhecimentos, habilidades e competências essenciais a serem adquiridas
na Educação Básica.
Para assegurar a função formativa para todos os estudantes, a Área
do Conhecimento em Linguagens e suas Tecnologias traz 06 (seis) Trilhas
de Aprendizagem para compor as possibilidades de escolhas flexíveis de
percursos de formação no Ensino Médio, as quais estão comprometidas
com o aprofundamento e perspectivas de ampliação de conhecimentos
proporcionados, visando à educação integral dos estudantes.
A Trilha de “Literatura na Era Digital” é composta por duas propostas temáticas e com base em dois eixos estruturantes. Tem como objetivo
aprofundar o saber e o conhecimento da Literatura, ampliando ainda mais o
horizonte de expectativas dos estudantes, pois essa Trilha tem como princípio
envolver as múltiplas linguagens e a linguagem digital, indo das leituras de
obras literárias, suas produções e representações no teatro, adaptações
para o cinema, para as telas de celulares e computadores, por meio de
vídeos, bem como produções de podcasts, criação de páginas literárias
em blogs, formação de clubes de leitura, entre outras possibilidades, para
que os jovens do Ensino Médio possam participar mais ativamente de sua
aprendizagem, e desenvolver a autoria, o protagonismo, a sensibilidade
artística, a criticidade, a autonomia e a responsabilidade que a sociedade
contemporânea exige das juventudes.
A Trilha de Aprendizagem “Discurso midiático: qual é a sua?” tem
como finalidade permitir ao estudante o desenvolvimento de um saber
linguístico relacionado à produção e circulação de informações, posicionamentos e ideologias, bem como de identificação de textos com fontes
fidedignas. Além disso, objetiva também ampliar a participação deles nas
práticas relativas ao trato com a informação e a opinião, aprofundando seus
conhecimentos, a fim de que se tornem leitores/autores crítico-reflexivos e
preparados para compreender e transformar sua realidade.
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A Trilha de Aprendizagem “TTT – Talk, Talk Talks in English –
Podcasting & Videos Creation” focaliza a conversação e a discussão sobre
Palestras/Apresentações Orais em Inglês, apresentadas pelos TED Talks,
que proporcionam práticas de linguagens imersivas de oralidade e leitura.
Os estudantes terão acesso a textos orais (TED Talks), temas e assuntos de
diversas áreas do conhecimento, com conteúdos interdisciplinares, cujo
objetivo é instigar o pensamento crítico, posicionamentos e ideias a serem
guiadas à pesquisa e investigação, para alimentar suas iniciativas e produções
orais criativas. O aprofundamento das práticas de linguagem na oralidade
estará marcado pelas atividades de compreensão auditiva, significação,
interpretação e análises textuais e contextuais, com vistas à interação e
expressão oral com interações significativas.
A Trilha de Aprendizagem “Arte e Adaptação: criando e recriando –
mashups, fanfics, paródias, RPG...” tem por objetivo propiciar a consolidação
e a ampliação das habilidades de uso e de reflexão sobre as linguagens artísticas, corporais e verbais, e o aprofundamento dos saberes, conhecimentos e
competências relativos à arte e, principalmente, aos estudos e processos de
adaptação entre as linguagens artísticas, explorando as relações e articulações
entre as diferentes linguagens e suas práticas, inclusive aquelas possibilitadas
pelo uso das novas tecnologias de informação e comunicação. Com essa
trilha, pretende-se que os estudantes compreendam as adaptações não
como meras cópias, mas como um processo de tradução criativa e crítica.
A Trilha é composta por duas unidades, a primeira buscando o aprofundamento dos conhecimentos artísticos e a segunda tratando propriamente
das questões relativas à adaptação, e ambas as unidades temáticas serão
orientadas pelos eixos do IF: Investigação Científica e Processos Criativos.
A Trilha de Aprendizagem “Cultura Corporal, Lazer, Saúde e Trabalho”
proporciona duas unidades temáticas a serem desenvolvidas, justificando-se
pela necessidade do aprofundamento e da ampliação dos conhecimentos,
habilidades, atitudes e valores referentes ao lazer, à saúde e ao mundo do
trabalho, temas contemporâneos que transversam e perpassam o ensino
dos diferentes componentes curriculares no Ensino Fundamental e, de
forma mais complexa, aprofundada e ampliada, no Ensino Médio. Essa
Trilha de Aprendizagem propõe a investigação e o planejamento de ações
a partir da identificação, do conhecimento sistematizado, da análise e do
estabelecimento de relações entre as manifestações da cultura corporal,
o tempo/espaço de lazer, a saúde/saúde coletiva e o mundo do trabalho,
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compreendidos como demandas e necessidades do mundo contemporâneo (DCNEM, 2018). Considera o processo de construção dos projetos de
vida dos estudantes e a consolidação da sua formação integral, e, ainda, a
indissociabilidade entre as dimensões individual e social/coletiva da vida
em sociedade, visando a elaboração e proposição de ações e projetos que
almejem uma vida de qualidade na contemporaneidade.
A Trilha de Aprendizagem “Yo en el mundo” tem como objetivo
desenvolver a compreensão leitora e escrita dos estudantes na Língua
Espanhola, bem como a produção oral e escrita por meio de diferentes
gêneros discursivos, estabelecendo o contexto histórico, social, político e
cultural de diferentes povos que falam a Língua Espanhola, entendendo que,
durante o percurso da trilha, é preciso que os estudantes desenvolvam as
competências comunicativa e (inter)pluricultural, de maneira que compreendam que o estudo de uma Língua Estrangeira não se resume à compreensão
de elementos estruturais ou linguísticos, mas envolve também fenômenos
pragmáticos, culturais, sociolinguísticos, entre outros. Para tanto, a Trilha de
Aprendizagem está composta por 4 unidades temáticas e que estão ancoradas
pela integração dos 4 Eixos Estruturantes (Investigação Científica; Processos
Criativos; Mediação e Intervenção Sociocultural; Empreendedorismo). A
primeira unidade intitulada “De onde venho?” tem o intuito de estabelecer
a relação entre o sujeito e a diversidade de contextos culturais do mundo
hispânico. A segunda unidade “Quem sou eu?” tem como finalidade ampliar a relação do sujeito no entorno familiar, do sujeito para o mundo. Já
a terceira unidade “Por onde passo?” visa explorar a relação do sujeito em
contextos cotidianos, expandindo-se para o mundo do trabalho. Por fim,
a última unidade “O que posso contar?” tem como objetivo extrapolar as
relações do sujeito para os meios digitais, explorando a complexidade das
produções de sentido para diversos propósitos comunicativos.
O IF de aprofundamento na Área de Linguagens e suas Tecnologias
está construído de forma estruturada para subsidiar as Instituições de Ensino,
os professores e os estudantes do Ensino Médio, com as informações necessárias para as escolhas flexíveis desse percurso de ensino-aprendizagem.
Recomendamos que o professor consulte o texto da Formação Geral
Básica da Área de Linguagens e suas Tecnologias, para que se aproprie de
subsídios mais detalhados sobre a abordagem das estratégias e dos procedimentos que possam favorecer o trabalho com as práticas de linguagem. Da
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mesma forma, destacamos que o ato de avaliar e a avaliação como um todo
estejam em consonância com as concepções e princípios orientados pela
BNCC (BRASIL, 2018), considerando que as metodologias ativas encorajam,
da mesma forma, posturas ativas dos pares, professor e estudantes, para
que, de acordo com a seleção de objetos de conhecimentos e os objetivos
de aprendizagem, em cada percurso, de cada Trilha de Aprendizagem, sejam
consideradas as práticas de linguagens realizadas e o resultado do que o
estudante foi capaz de produzir, por meio do aprofundamento e ampliação
de suas habilidades e competências, em seu letramento crítico engajado,
posicionamentos, atitudes e posturas como autonomia, protagonismo e
autoria e utilização de recursos multimodais e digitais, como resultado do
seus multiletramentos.
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1

TRILHA DE APRENDIZAGEM –
LITERATURA NA ERA DIGITAL
1.1 INTRODUÇÃO

O mundo contemporâneo traz a possibilidade de os jovens vivenciarem
as práticas sociais de linguagem em diferentes materialidades, principalmente aquelas relacionadas às Tecnologias Digitais da Comunicação e da
Informação (TDIC). Isso tem alterado não somente a forma de ver o mundo,
mas também a forma de ler e ver as relações sociais cotidianas.
Nesse sentido, esta Unidade Temática tem como objetivo aprofundar
o saber e o conhecimento de Literatura, envolvendo múltiplas linguagens,
indo das leituras de obras literárias – suas produções e representações no
teatro, adaptações para o cinema, para as telas de celulares e computadores, por meio de vídeos –, bem como produções por meio de podcasts,
criação de páginas literárias como blogs, além da formação de clubes de
leitura, entre outras possibilidades 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 reponsabilidade que a sociedade contemporânea exige dos jovens, que
sejam leitores competentes para o mundo.
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A Trilha de Aprendizagem será composta por dois eixos significativos,
objetivando compor a formação de um sujeito integral, que não só pensa
cientificamente, mas também artisticamente, por meio da linguagem.
Na primeira unidade temática, denominada “Conectando, Literatura
123...”, o eixo estruturante será o de investigação científica, pois se pretende
ampliar conhecimentos tanto teóricos como práticos de leitura, por meio
de oficinas e clubes de leitura de literatura, com intuito de produzir fluidez
e a formação de um leitor literário crítico e/ou ainda desenvolver o seu
arcabouço cultural e literário, ou seja, o processo pelo qual a pessoa se
apropria da literatura enquanto linguagem.
O objetivo é fazer com que os estudantes tenham contato com o maior
número possível de obras, tanto em prosa quanto em verso, analisando-as
para que possam entender sua produção, circulação e recepção. Em cada
obra lida será preciso alguns gestos de análise que transitem pela sua contextualização teórica, histórica, estilística, poética, crítica. E mais, é necessário
fazê-los compreender o que envolve as diversas estruturas narrativas, a fim
de que saibam diferenciar o conto da crônica, o romance das novelas e das
representações ou dramaturgia, por exemplo. E, ainda, compreender como
as poesias são criadas, ou como as metassignificações são constituídas por
múltiplas formas de linguagem, envolvendo imagem, som, ritmo e figuras de
linguagem para, em um segundo momento, trabalhar os textos do campo
artístico-literário, aliados a outras práticas de linguagem que contemplem
a cultura juvenil. Mas, mais do que isso, a compreensão dos textos literários
e a apropriação da cultura literária trabalham no âmbito do simbólico e da
produção de sentidos, pelas discursividades presentes nas obras.
Na segunda unidade temática, denominada “Literatura e outras
Linguagens: leitura, produção e circulação”, o eixo estruturante será o de
processos criativos. Nele, serão ampliados e aprofundados os processos de
criação/produção e representação para além da escrita literária, chegando a
formas multissemióticas de expressão, pelas quais seja possível transformar
um livro, um conto, uma música, em representação teatral, em uma produção em vídeo, ou uma gravação de podcast, ou ainda, criar blogs literários,
fanfics, videominutos, remixagens, paródias, ciberpoemas, e-zine, pastiche,
HQ, entre outras formas materiais que não sejam apenas, mas também, o
texto impresso.
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Engajados em um processo criativo, os estudantes usarão as diversas
linguagens como estratégias para ampliar seus horizontes de expectativas
e tornarem-se autores de sua própria história – sempre partindo do pressuposto de que eles, os estudantes, já trazem conhecimentos e cultura
próprios, que devem ser considerados –, pois com a história da literatura
é possível simbolizar, se identificar, criar realidades, construir projetos de
vida, ser outros e romper com limites de tempo e espaço, uma vez que a
literatura, tomada como produção de linguagem, além de humanizar, nos
faz pensar sobre as coisas do mundo e sobre a relação entre pensamento,
palavra e mundo.
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1.2 UNIDADE TEMÁTICA:
CONECTANDO, LITERATURA 123...
1.2.1 Introdução
A literatura permite ao leitor ampliar sua cultura artística, bem como
aprofundar o nível de leitura e compreensão dos sentidos, visto que a linguagem literária trabalha pelo simbólico, com a escrita, de uma forma criativa e
que propõe rupturas no já estabelecido, avançando em diferentes estéticas
e alcançando, pela discursividade, os sentidos que talvez não fossem possíveis em outras manifestações textuais. Além disso, sabemos também de
sua relação estreita com a vida, pois a literatura trabalha valores universais
essenciais para a humanidade. Como afirma Antoine Compagnon (2012, p.
31), “a literatura responde a um projeto de conhecimento do homem e do
mundo”, e foi nesse sentido que essa Unidade Temática foi pensada. Ela se
configura como uma forma de relacionar a linguagem literária e o mundo
do jovem do Ensino Médio, tornando acessível o conhecimento para ele e
ampliando a produção, circulação e divulgação dessa literatura.
Compreendendo esta primeira parte da Trilha de Aprendizagem como
enriquecimento científico sobre as obras literárias, o professor, em diálogo
com os estudantes, investigará, em um primeiro momento, qual é o horizonte
de expectativa desses jovens do Ensino Médio, tentando compreender quais
são os níveis de leitura que se apresentam e quais são seus gostos literários.
O diagnóstico-leitor é muito importante para a preparação e escolhas
das obras que serão lidas e analisadas durante a primeira unidade, lembrando
sempre a necessidade de que as decisões sejam tomadas, em um processo
horizontalizado com os envolvidos, em conjunto. Portanto, os trajetos de
leitura podem seguir diferentes caminhos em cada turma, escola, cidade.
Após a primeira investigação, a proposição é de que sejam iniciados
círculos de leitura ou oficinas, práticas que possibilitam a inserção do conhecimento mais teórico da literatura no contexto de aprendizagem. Pela leitura
de vários gêneros literários, o estudante poderá compreender os aspectos
que diferenciam os elementos narrativos: os núcleos da narrativa, os tipos
de personagens, o que constitui o enredo, o tempo na narrativa, o espaço
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do acontecimento narrativo, o foco narrativo e os tipos de narradores. Esses
elementos estão presentes em outras formas narrativas, que não a literária,
tal como no cinema, no teatro, na televisão, nos desenhos, enfim, em outras
formas de linguagem que serão exploradas na segunda unidade temática
dessa Trilha de Aprendizagem.
Além dessas informações, faz-se importante também diferenciar
como se constitui cada gênero literário. No que se diferenciam o conto do
romance, o conto da novela, esta do romance, por exemplo. Nesse viés,
alguns questionamentos podem ser levantados no trabalho com a literatura:
na organização/estrutura de uma novela, a(s) sequência(s) narrativa(s)
ocorre(m) da mesma forma que no romance ou no conto? Diferentes núcleos narrativos e diferentes histórias, ocorrendo em simultaneidade, com
“intrigas” menos complexas corresponde à estrutura da novela, do romance
ou do conto? Uma linguagem mais objetiva e direta, uma maior vivacidade
rítmica e sintática, que não explora tanto o psicológico das personagens
caracteriza a linguagem novelística? Serão essas as diferenças?
Por meio do contato e leitura desses textos, os estudantes leitores
deverão saber distinguir, mediante os elementos estruturais/organizativos,
discursivos/textuais, se lê/analisa/interpreta um estilo/gênero de aventura,
policial, espionagem, de viagem, autobiográfica, picaresca, sentimental,
pastoril, urbana, rural, de costumes, e, é importante lembrar que, dependendo
dos critérios temáticos adotados, uma obra pode se encaixar em uma (ou
mais) dessas classificações.
Todos esses elementos constitutivos podem ser explorados conjuntamente com outros elementos importantes que também envolvem a estrutura
e a escrita dos tipos/gêneros narrativos. Questionamentos como Qual é o
estilo do autor? Como ele escreve? Usa parágrafos curtos – estratégia que
dará mais mobilidade ao texto – ou são mais longos e profundos – o que
exige uma leitura mais concentrada –? O enredo se situa no âmbito mais
descritivo? e como o autor trabalha a língua/linguagem? são fundamentais
nas análises de produções/releituras de obras literárias.
E no contato com um texto dramático, quais elementos são constitutivos desse modelo de narrativa criada para a apresentação/encenação
em público? Como os diálogos se estruturam? E como ambiente e espaço
são explorados? O que diferencia esse texto dramático das outras formas
referenciadas anteriormente?
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Nas adaptações de algumas obras literárias para o cinema, as linguagens permanecem as mesmas? Quais elementos, próprios do texto literário,
foram transformados em imagens? As adaptações de obras literárias se
constituem como uma nova obra? Como se dá o funcionamento da relação
entre literatura e cinema? A relação intertextual, é relevante enfatizar, não
é de compreensão simples, visto que é a interpretação de alguém sobre
uma obra produzida em outra linguagem – a cinematográfica, e a análise
do funcionamento intertextual é essencial na transposição adaptação da
literatura para o cinema.
Mas, é igualmente importante se perguntar e refletir sobre as diferentes formas de trabalhar a linguagem de um poema. O estudante do Ensino
Médio pode analisar, ainda, as questões formais da poesia, para que possa
explorá-las em suas análises e produções próprias. Nesse sentido, ao trabalhar com um poema, é necessário que o estudante saiba/entenda o que
é metrificação poética, sílabas poéticas (escansão dos versos), sonoridade,
ritmo, verso, estrofe, tema, alegoria, símbolos, figuras de linguagem etc.,
para que possa diferenciá-los de acordo com a escolha de autores/obras e
estilos a serem trabalhados: eruditos/clássicos, modernos, concretos.
Essas diferenças estruturais, constitutivas e de estilo são nuances
distintivas relevantes e que serão utilizadas pelos estudantes que, em um
segundo momento, irão (re)criar uma obra/produto literário a partir do
conhecimento desenvolvido e aprofundado.
Portanto, nessa unidade, o mais importante é que o professor subsidie
os estudantes teoricamente, para que eles possam navegar no e por meio do
conhecimento literário, e estabeleçam distinção entre todos os elementos da
literatura, de forma autônoma, para que, na unidade II, o estudante consiga
criar novas expressões estéticas literárias envolvendo outras linguagens.
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Utilizar informações,
conhecimentos e ideias
resultantes de investigações
científicas para criar ou
propor soluções para
problemas diversos.

(EMIFCG03)

(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.

(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.

(EMIFCG01) 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

• Compreender a forma composicional e estrutural
do conto, da crônica, do romance, da fábula e
da epopeia para saber distinguir suas estruturas
narrativas.
• Identificar os diferentes tipos de narrador e
diferenciar o foco narrativo que pode apresentar-se
em diversas instâncias.
• Reconhecer os diferentes tipos de personagens
em uma narrativa para relacioná-los aos contextos
(EMIFLGG02) Levantar e testar hipóteses sobre a
envolvidos.
organização, o funcionamento e/ou os efeitos de
• Relacionar a obra literária com outras obras
sentido de enunciados e discursos materializados nas
artístico-culturais para estabelecer relações de
diversas línguas e linguagens (imagens estáticas e em
sentido entre elas.
movimento; música; linguagens corporais e do movimento,
• Distinguir as noções de real, simbólico, fantasia e
entre outras), situando-os no contexto de um ou mais
coerência narrativa.
campos de atuação social e utilizando procedimentos
• Compreender a fabulação como uma característica
e linguagens adequados à investigação científica.
narrativa que pode apresentar o real como
imaginário, estabelecendo um jogo entre o real, o
(EMIFLGG03) Selecionar e sistematizar, com base em
verdadeiro e o ficcional.
estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de
• Analisar relações intertextuais de diferentes
campo, experimental etc.) em fontes confiáveis, informações
produções literárias e estabelecer processos
sobre Português brasileiro, língua(s) e/ou linguagem/
comparativos entre elas.
linguagens específica/s, visando fundamentar reflexões e
• Compreender as diversas formas que o texto
hipóteses sobre a organização, o funcionamento e/ou os
poético pode assumir para desenvolver diferentes
efeitos de sentido de enunciados e discursos materializados
estéticas em suas produções.
nas diversas línguas e linguagens (imagens estáticas e em
• Apreender e compreender os diferentes sentidos
movimento; música; linguagens corporais e do movimento,
produzidos nos textos literários, por meio do uso
entre outras), identificando os diversos pontos de vista e
de determinadas palavras e expressões.
posicionando-se mediante argumentação, com o cuidado de
citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando • Investigar e analisar como os textos literários
são construídos e compreender as estratégias
apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias. (com
utilizadas pelos autores.
base em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória,
• Compartilhar as experiências leitoras para
de campo, experimental etc.) em fontes confiáveis,
colaborar na construção estética de produção de
informações sobre problemas do cotidiano pessoal, da escola
sentido das obras.
e do trabalho, 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 da Área

Habilidades do Eixo

1.2.2 Quadro organizador

1.2.3 Estratégias para
desenvolvimento e avaliação
De início, observe-se que para o desenvolvimento da Trilha de
Aprendizagem os espaços utilizados devem ser acolhedores. Com isso, é
preciso refletir sobre a escola, o professor, o livro e o leitor, uma vez que
são elementos de extrema relevância para o desenvolvimento formativo.
Em relação à escola, mesmo que os professores trabalhem com círculos
de leituras, clubes ou oficinas, os espaços utilizados devem ser diferentes
dos de uma sala de aula normal, comum, devendo o ambiente abrigar as
pessoas, ao mesmo tempo em que as convida/chama para uma viagem ao
mundo da leitura e da Literatura.
Nesse sentido, são necessários espaços onde se possa caminhar,
sentar-se em círculo, se espalhar pelo ambiente e, em qualquer lugar, “respirar” obras literárias, e “andar entre livros” (COLOMER, 2007). Isso significa
dizer que o ambiente pode ser tanto o de uma biblioteca própria, com
livre acesso dos estudantes, como espaços internos e externos preparados
para tal. É importante destacar que as obras a serem trabalhadas devem
ser de diferentes gêneros: do erudito/clássico ao moderno, e chegando ao
contemporâneo, com autores nacionais e estrangeiros, representativos de
diversas etnias/raças/culturas.
Para desenvolver metodologias de ensino da literatura, o professor
deve ser leitor e compreender, portanto, o que envolve a relação entre autor,
leitor e texto/obra. Isso propiciará o despertar, nos estudantes, de um desejo
de pertencimento ao mundo artístico-tecnológico-literário, ampliando seus
horizontes de expectativas.
Faz-se necessário também que, na prática docente, se conheça o
interlocutor, para que se possa dar espaço aos saberes das juventudes, reconhecendo-se a existência e o sentido do outro. Para tal intento, sugere-se
a roda de conversa como estratégia que possibilita o registro/levantamento
daqueles saberes por meio de anotações, debates ou a aplicação de um
formulário com questões sobre gostos de leitura, para compreender quais
são as preferências de cada estudante, quais referências leitoras trazem
e, na sequência, definir o gosto do grupo, a fim de que o professor possa
explorar diferentes possibilidades e caminhos/percursos de leitura.
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Após as escolhas e leituras realizadas, segue-se para uma segunda
etapa na qual o professor necessita criar metodologias de compartilhamento
dessas descobertas, por meio de discussões, criações de tabelas, cartazes,
debates, explanações que envolvam tanto a parte teórica como as questões
estéticas relacionadas às obras e textos selecionados para a leitura.
Em relação à avaliação, é preciso trabalhar com diferentes instrumentos
avaliativos, considerando desde a participação do estudante, nos debates
e rodas de conversa, a apresentações teatrais das obras, seminários, até
responder questões envolvendo interpretação e análise, e, também, a criação
de novas estéticas, releituras, portfólios, entre outros.
É muito significativo também que os estudantes possam investigar e
analisar a organização e a estrutura de cada obra/texto lido, que compreenda
o seu funcionamento e os efeitos de sentidos produzidos pela escolha de
determinadas palavras, expressões, uma vez que todos esses elementos
estruturam/orientam as questões/opções estéticas e interpretativas da
obra/texto.
Nesse processo, a constante interlocução entre estudantes e professor
é indispensável. Por isso, devem ser propostos trabalhos individuais, em
duplas ou trios e em grupo. Cada um e todos, conjuntamente, precisam ler,
analisar, sistematizar, ouvir, falar, compartilhar informações lidas por escrito,
representar e ler para o outro.
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1.3 UNIDADE TEMÁTICA:
LITERATURA E OUTRAS
LINGUAGENS: LEITURA,
PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO
1.3.1

Introdução

Nesta Unidade Temática é proposto o estabelecimento da relação
entre as atividades desenvolvidas na Unidade anterior, com as tecnologias
digitais. Por ser essa a expressão de uma cultura mais próxima ao universo
das juventudes, há o envolvimento de diferentes processos criativos e multissemióticos. Nesse sentido, apoiado na primeira parte teórico-metodológica, o conhecimento avança para outras experiências estéticas e culturais
envolvendo diferentes mídias em sua composição.
Um conto escrito, por exemplo, pode ser ressignificado para uma
página de internet, em vídeo, conforme ocorreu com o auto de Natal “Morte
e Vida Severina”, de João Cabral de Melo Neto, que foi adaptado para os
quadrinhos e, depois, para o audiovisual, numa relação intersemiótica envolvendo desenho e animação, por Alexandre Fischgold, ou um romance
como “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, de Machado de Assis, roteirizado
por André Klotzel e José Roberto Torero, e adaptado para o cinema, dentre
várias outras obras que circulam no meio digital.
Ancorada no eixo de processos criativos, essa unidade temática tem
a função de levar os estudantes a ressignificar obras literárias a outras
estéticas para além da escrita tradicional, envolvendo outras linguagens,
como o audiovisual, a dramaturgia, a fotografia; todos sendo tomados como
discursos passíveis de análises e produção de sentidos.
Assim, essa trilha de aprendizagem surge como um desafio tanto
para o professor quanto para os estudantes, pois, por mais que se esteja
falando de uma linguagem contemporânea, mais próxima das juventudes,
eles precisam de auxílio, mediação e orientação.
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Se, em um primeiro momento, foi explorada a leitura, agora serão
exploradas releituras e interpretações realizadas/produzidas pelos estudantes, com a colaboração docente, para que eles possam avançar e criar
textos multissemióticos que envolvam diferentes linguagens midiáticas e
tecnológicas. Nesse processo, serão envolvidas diferentes práticas artísticas culturais e corporais. O importante é fruir e ampliar os domínios da
linguagem em formatos e estruturas diferenciadas, dentre eles o digital. Para
tanto, é imprescindível que o professor desenvolva habilidades e se atualize
constantemente em relação aos textos multissemióticos e seus formatos e
às discursividades digitais, bem como conheça o funcionamento de diversas
ferramentas digitais.
Algumas possibilidades criativas e inovadoras de produção são
os blogs literários ou outros ciberespaços e a exploração de nanoconto,
ciberpoema, remix, fotopoema, podcast literário; e, com a apropriação de
enredos e personagens, criar fanfics, mashups literários, entre outros. O
importante é ser criativo, selecionar conhecimentos anteriores, readaptá-los,
ressignificá-los em processos que contemplem imagem, som e movimento.
Nesse sentido, estará em jogo a capacidade de abstração, da leitura,
do desenvolvimento sistêmico, da criatividade, da curiosidade, da capacidade de interpretar e pensar múltiplas possibilidades de uso da linguagem,
soluções de problemas, o trato com pensamentos divergentes, a capacidade
de trabalhar em equipe, de aceitar críticas, o desenvolvimento do pensamento crítico, pensamento criativo, do saber comunicar-se e a capacidade
de buscar conhecimentos linguageiros e estéticos.
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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.

(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.

(EMIFLGG04)

(EMIFLGG04) 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.

(EMIFLGG06) Propor e testar soluções
éticas, estéticas, criativas e inovadoras,
para problemas reais, utilizando as
diversas línguas e linguagens (imagens
estáticas e em movimento; línguas;
linguagens corporais e do movimento,
entre outras), em um ou mais campos
de atuação social, combatendo a
estereotipia, o lugar-comum e o clichê.

Selecionar e mobilizar intencionalmente,
em um ou mais campos de atuação
social, recursos criativos de diferentes
línguas e linguagens (imagens
estáticas e em movimento; música;
linguagens corporais e do movimento,
entre outras), para participar de
projetos e/ou processos criativos.

(EMIFLGG05)

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(ens).

Habilidades da Área

Quadro organizador

Habilidades do Eixo

1.3.2
• Reconhecer os gêneros literários e suas formas de
linguagens, assumidas no social contemporâneo,
para intervenções artísticas e culturais.
• Selecionar e analisar conteúdos da literatura
para mobilizar em outros domínios estéticos da
linguagem e representação (audiovisual; teatral;
fotográfica; telas multissemióticas, como blog e
vlog; etc.).
• Utilizar as Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação (TDIC) de forma ética e reflexiva
na criação de representações estéticas como
ferramenta para desenvolver autoria.
• Produzir textos literários multissemióticos,
envolvendo aplicativos para celulares e
computadores (blog literário; vlog literário, podcast
literário, entre outros).
• Entender a forma composicional de um roteiro para
planejar suas produções.
• Compreender a gramática imagética que envolve o
audiovisual (planos, ângulos, movimentos, luz, trilha
sonora, cenário etc.), para adaptar obras literárias a
essa linguagem.
• Produzir uma obra artística-literária adaptando
um livro/conto ao audiovisual, para ressignificar
as linguagens em outras formas de representação
artística.
• Depreender as características de textos teatrais
para transformar e modificar obras literárias.
• Reconhecer e empregar os elementos que
compõem a representação teatral (audição,
cenografia, figurino, iluminação, sonoplastia,
maquiagem etc.), para adaptar obras literárias ao
teatro.

Objetivos de Aprendizagem
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• Produzir uma peça teatral, a partir de uma obra
literária, para enriquecer as formas de recepções
textuais.
• Compreender os elementos que compõem
a fotografia (cor, planos, enquadramento,
iluminação), para criar outras estéticas artísticas,
envolvendo a literatura (fotopoema, fotodenúncia,
fotonovela).
• Produzir uma obra literária envolvendo a fotografia
como representação estética, para criar novas
formas de intervenções culturais.
• Relacionar as práticas artísticas às diferentes
dimensões da vida social, cultural, política, histórica,
econômica, estética e ética.
• Fruir e apreciar esteticamente diversas obras
literárias, das locais às mundiais, para aguçar a
sensibilidade, a imaginação e a criação.
• Investigar e experimentar diferentes linguagens
artísticas e discutir os limites e desafios do trabalho
artístico coletivo e colaborativo.
• Expressar-se e atuar em processos de criação
autorais individuais e coletivos, nas diferentes
linguagens (artes visuais, audiovisual, dança,
literatura, 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.
• Identificar e manipular diferentes tecnologias e
recursos digitais para acessar, apreciar, produzir,
registrar e compartilhar práticas e repertórios
artísticos, de modo reflexivo, ético e responsável.

1.3.3 Estratégias para
desenvolvimento e avaliação
Na segunda unidade temática dessa Trilha de Aprendizagem, compreendendo que o eixo estruturante trata de processos criativos, e que o
objetivo é trabalhar com adaptações e criações de obras literárias em outras
linguagens, faz-se importante que os professores que irão desenvolver essa
Unidade Temática possuam os conhecimentos necessários das Tecnologias
Digitais da Comunicação e da Informação (TDIC), pois esses conhecimentos
se integram a uma gama de bases tecnológicas que possibilitam, a partir
de equipamentos eletrônicos, programas e mídias, a exploração de diversas
linguagens. Isso significa dizer que o professor precisa conhecer sobre o
uso de computadores/dispositivos eletrônicos e programas de edição para
trabalhar com fotos e imagens em vídeos, celulares, máquinas fotográficas,
entre outros. Assim, ao conhecimento especializado de literatura, é preciso
que o professor some o domínio de artefatos tecnológicos que fazem parte
do cotidiano dos estudantes, para poder criar e navegar em diferentes
estéticas de produção.
Como já referenciado, será preciso ter um ambiente adequado com
espaços para leitura e integração dos estudantes ao mundo literário. Além
disso, mais um espaço pode ser articulado a esta integração: a sala laboratório
de informática, considerando-se a necessidade de uso de computadores
e/ou dispositivos portáteis (laptops, tablets, smartphones), conforme a
realidade de cada escola e organização da atividade feita pelo professor,
para trabalhar com as produções dos estudantes e ainda um anfiteatro para
encenações, quando for o caso.
Partindo do pressuposto de que o estudante teve apropriação de
conhecimento teórico sobre literatura no eixo I e (re)conhece os elementos
que compõem as narrativas em geral, nesta etapa, os estudantes realizarão
oficinas práticas de produção e formatação de obras e textos literários em
outras linguagens.
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Na primeira aula, os estudantes precisam conhecer os objetivos desta
parte da Unidade Temática. E cabe ainda ao professor explicitar a partir de
qual metodologia os estudantes irão trabalhar e de que modo desenvolverão
cada etapa da produção de acordo com as condições de cada instituição
de ensino.
Para a produção de um podcast literário, por exemplo, o estudante
deverá fazer as leituras selecionadas em primeiro lugar. Depois, deverá
construir uma identidade para o seu programa de podcast (atribuir um
nome, pensar no layout para divulgação, vinhetas de entrada e finalização
do programa etc.). Por fim, refletir sobre a divulgação e a regularidade da
circulação: um podcast poderá ser apresentado semanal ou mensalmente,
de acordo com a organização pela qual se opta.
Fundamental para que essa experiência seja exitosa, é que os estudantes criem um roteiro de apresentação do podcast. Seguindo este roteiro,
a produção será mais ordenada e efetiva. Após o processo de produção,
a etapa de edição entrará em cena. Com o auxílio de editores de áudio, os
estudantes farão toda a preparação necessária para que o programa esteja
conforme o roteiro idealizado. Por fim, o podcast poderá ser compartilhado
e fará circular o conhecimento adquirido/produzido.
Uma outra forma de fazer circular saberes literários se dá por meio
da representação dramática – encenação da peça dentro do ambiente
escolar ou em espaços externos próprios, conforme a realidade de cada
comunidade e organização/planejamento do professor. Um conto, uma
crônica, um romance poderão ser encenados e filmados para circular entre
os estudantes.
A partir da escolha de uma narrativa específica, os estudantes deverão
definir/preparar um texto dramático e um roteiro para a filmagem. De posse
do texto teatral, ensaios e adaptações na narrativa escolhida podem ser
fundamentais para o êxito da experimentação cênica. Para a pós-produção
teatral, entrará em cena a produção cinematográfica, na qual produzirão a
filmagem da narrativa.
Uma etapa importante que se segue a esta é a edição. Com as ferramentas de programas de edição de imagem e som é possível preparar e
finalizar o produto criado a partir desta leitura em linguagem cinematográfica.
Finalmente, a divulgação e circulação do trabalho poderá contribuir para
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a criação/produção de outros, bem como para melhorias e ajustes que
devem ser feitos de acordo com a percepção do público.
Em relação à avaliação, é preciso trabalhar com diferentes instrumentos avaliativos, indo da participação do estudante com os trabalhos
individuais aos trabalhos em grupo. Para isso, poderão ser realizados:
portfólios, exposições e apresentações, debates ou rodas de conversa,
seminários, produção textual, análise linguística/multissemitótica.
A avaliação deve ser tratada de forma a garantir a interlocução,
aliando a teoria e prática. O importante é que os estudantes consigam
compreender o funcionamento desses elementos com vistas ao desenvolvimento de sua própria autoria.
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2

TRILHA DE APRENDIZAGEM DISCURSO MIDIÁTICO:
QUAL É A SUA?
2.1 INTRODUÇÃO

Essa Trilha de Aprendizagem tem como finalidade permitir ao estudante
a construção de um saber linguístico em relação à produção e circulação de
informações, posicionamentos e ideologias, além de ampliar a participação
nas práticas relativas ao trato com a linguagem e a opinião, aprofundando
seus conhecimentos, a fim de que se tornar um leitor/autor mais crítico e
preparado para compreender e transformar sua realidade.
No mundo contemporâneo, caracterizado por diversos meios de comunicação e informação, em que uma grande parte dos gêneros discursivos
são produzidos e circulam, majoritariamente por meio da mídia, analógica
ou digital, torna-se fundamental que o estudante se aproprie de tais gêneros
e amplie sua percepção da realidade.
Um outro aspecto bastante importante, com relação à apropriação do
discurso midiático, está no fato de se ter, hoje, uma maior democratização
da informação com a internet e o uso de redes sociais, fazendo com que a
leitura crítica esteja relacionada ao (re)conhecimento de fontes fidedignas
dos textos informativos que, por meio delas, são veiculados.
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Os textos midiáticos são discursos carregados de sentidos que perpassam representações, recortes da realidade, simbologias e semioses. Além
disso, o discurso é essencialmente persuasivo, em que o locutor emissor faz
escolhas de palavras e expressões que cumpram seu papel de convencer.
Para tanto, esta Trilha de Aprendizagem será composta por duas
Unidades Temáticas: a primeira intitulada “Discursos midiáticos” e a segunda
“Produção de textos midiáticos”.
Na primeira Unidade, deverão ser desenvolvidas atividades que ampliem
a capacidade leitora dos estudantes, uma vez que estas contribuem para a
aquisição de conhecimentos, (re)conhecimento e seleção de informações em
fontes confiáveis, para o enriquecimento cultural e, consequentemente, para
uma melhor percepção da realidade. Na segunda Unidade, são propostas
atividades práticas de autoria e produção de textos, assim como o desenvolvimento de plataformas de criação e divulgação de textos multissemióticos.
Quanto aos eixos estruturantes, a recomendação é que, em certa
medida, todos possam ser trabalhados, uma vez que há uma aproximação
de um com outro. No entanto, se propõe um trabalho organizado, a partir
do eixo Investigação Científica na Unidade I, visto que é neste momento que
os estudantes obterão maior instrumentalização para o desenvolvimento da
Unidade II, a qual se estrutura a partir do eixo II Processos Criativos, para
a experienciação dos processos de criação e desenvolvimento de textos
como os investigados na Unidade I.
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2.2 UNIDADE TEMÁTICA:
DISCURSOS MIDIÁTICOS
2.2.1 Introdução
Como a proposta de trabalho desta Trilha de Aprendizagem está articulada a partir dos gêneros discursivos pertencentes ao campo de atuação
jornalístico-midiático (impressa, televisiva, radiofônica e digital), espera-se
que se desenvolvam, por meio desta Unidade Temática, as competências
ligadas à prática de leitura, associada à de análise linguística/semiótica.
Para tanto, serão promovidas atividades que desenvolvam as capacidades
leitoras dos estudantes.
O eixo contemplado nesta unidade é o da Investigação Científica, pois
neste momento espera-se que o estudante possa ampliar seu repertório,
se apropriar e ser instrumentalizado em relação aos gêneros discursivos
investigados de forma a obter/possuir informações/subsídios, a fim de
realizar as práticas de produção textual previstas na Unidade II.
Assim, é fazendo o uso das ferramentas metodológicas de investigação científica que o estudante pode reconhecer textos confiáveis com
informações embasadas em argumentos válidos, diferenciando-os de outros
textos, os quais circulam com o propósito de disseminar a desinformação
ou com má informação.
Dessa forma, ele deverá aprofundar seus conhecimentos em contato
com diferentes textos que circulam no campo jornalístico-midiático, considerando não apenas o reconhecimento de um dado texto, mas sua fonte
confiável, seus usos, funções e sua inserção na cultura digital, de modo que
possa contribuir quer seja com o desenvolvimento do seu projeto de vida,
quer seja como projeto de intervenção social.
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Utilizar informações,
conhecimentos e
ideias resultantes
de investigações
científicas, para criar ou
propor soluções para
problemas diversos.

(EMIFCG03)

(EMIFLGG03) Selecionar e sistematizar, com
base em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo, experimental etc.) em
fontes confiáveis, informações sobre o Português
brasileiro, língua(s) e/ou linguagem(ens)
específica(s), visando fundamentar reflexões e
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), 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.

(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.

• Identificar as marcas linguísticas que contribuem para a
interpretação do enunciado.
• Reconhecer os recursos coesivos, compreendendo a progressão
temática dos discursos.
• Identificar as escolhas de palavras e expressões, compreendendo
os efeitos de sentido no texto decorrentes dessas escolhas.
• Conhecer e discutir as variedades linguísticas, compreendendo
seus efeitos de sentido no texto, questionando suas bases de
maneira crítica.
• Identificar as funções e uso de determinados sinais de
pontuação, compreendo sua importância e os efeitos de sentidos
provocados.
• Analisar, em variados gêneros discursivos do campo jornalísticosmidiáticos os recursos expressivos gráfico-visuais em textos
multissemióticos, reconhecendo efeito de sentido produzido no
texto.
• Analisar as diferentes formas de manifestação dos gêneros
discursivos jornalístico-midiáticos, compreendendo objetivos,
pontos de vista, perspectivas em jogo, papel social etc.
• Relacionar diversos gêneros jornalísticos-midiático, a fim de
estabelecer diálogos entre eles, compreendendo os diferentes
posicionamentos.
• Estabelecer relações lógico-discursivas variadas, identificando/
distinguindo e relacionando fato e opinião; causa/efeito; tese/
argumentos.
• Refletir criticamente sobre a fidedignidade das informações, as
temáticas, os fatos, os acontecimentos, as questões controversas
presentes nos textos lidos, posicionando-se.
• Selecionar e sistematizar variados gêneros discursivos do
campo jornalístico-midiático, que circulam em várias mídias,
ampliando seu repertório atual, estabelecendo expectativas em
relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos
sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em
seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e
recepção desse texto.

(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.

(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.

Objetivos de Aprendizagem

Habilidades da Área

Habilidades do Eixo

2.2.2 Quadro organizador

2.2.3 Estratégias para o seu
desenvolvimento e avaliação
O trabalho com a leitura e a análise linguística ocorrerá por meio do
estudo dos mais diversos textos/discursos que pertencem ao campo jornalístico-midiático. Seguem algumas práticas de oficinas que poderão ser
desenvolvidas a fim de que sejam alcançados os objetivos de aprendizagem
previstos:

•

Encontros de pesquisa e debate para investigação, (re)conhecimento das informações e checagem/verificação dos fatos, para
diferenciá-los de textos desinformativos ou da má informação.

•

Análise das vozes sociais e da linguagem presentes nos textos.

•

Análises de textos com temáticas atuais.

•

Pesquisas e análises para o reconhecimento, no processo de
investigação, dos elementos específicos/característicos do texto
jornalístico/midiático.

•

Análises comparativas de textos que pertencem, ou não, ao mesmo
gênero discursivo.

•

Desenvolvimento da capacidade de pesquisar, usando fontes
confiáveis, sistematizando as pesquisas, de modo a se apropriar
de como o conhecimento científico é produzido.

•

Estabelecimento de critérios para análise de um texto, considerando
o contexto de produção: fonte, finalidade, público-alvo, linguagem
utilizada, estrutura adequada, dentre outros.

•

Análise de diferentes pontos de vista a partir da seleção, sistematização, compreensão e análise de informações, com base em
curadoria, para a ampliação da capacidade de interpretação.
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•

Levantamento de vocabulário e expressões utilizadas no cotidiano
das mídias web (de internet), em diferentes gêneros textuais, e os
efeitos de sentidos produzidos em decorrência dessas escolhas.

•

Análise de textos publicitários em diferentes mídias.

Sugestão de gêneros discursivos pertinentes para se desenvolver esse
trabalho: agenda cultural; anúncio de emprego; anúncio de jornal/revista,
para web/internet e spot; propaganda de rádio e de TV; anúncio impresso
e para web/internet; artigo de opinião; banner; blog; caricatura; carta ao
leitor; cartaz; cartum; charges; comentários; crônica jornalística; discussões
e debates; documentário; editorial; ensaio; entrevista; folheto; fotoblog;
fotorreportagem; foto denúncia; gifs; home page; indoor; infográfico; jornais
radiofônicos e televisivos; jingle; memes; mesa redonda; notícia; notícias para
rádios; panfleto; podcasts noticiosos e de opinião; political remix; reportagem; reportagem multimidiática; resenha; roteiro de perguntas, enquetes e
entrevistas; sinopses de filmes; spot; telejornal; tirinhas; videoconferência;
vídeos informativos; vlogs noticiosos, culturais e de opinião; produção de
audiovisual: curtas e documentário, entre outros.
A avaliação proposta para esta Unidade Temática deve considerar
todo o processo desenvolvido pelos estudantes, desde o envolvimento com
as primeiras informações, até a compreensão dos temas trabalhados e os
diversos efeitos de sentidos decorrentes do uso da linguagem.
Para tanto, deverá ser diagnóstica, sendo coerente com as possibilidades e intenções pedagógicas, processual e formativa. Nessa perspectiva,
a avaliação deve propiciar ao professor um diagnóstico e uma possibilidade
de análise da aprendizagem dos estudantes em relação ao processo de
aprofundamento e consolidação dos seus conhecimentos. Dessa forma,
a avaliação se dará tanto por elementos quantitativos quanto qualitativos
nessa unidade temática, de forma geral, contemplando tanto competências
socioemocionais como cognitivas.
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2.3UNIDADE TEMÁTICA:
PRODUÇÃO DE TEXTOS
MIDIÁTICOS
2.3.1

Introdução

A proposta de trabalho desta Unidade Temática está articulada a
partir dos gêneros discursivos pertencentes ao campo de atuação jornalístico-midiático (impressa, televisiva, radiofônica e digital) e espera-se que
o estudante aprenda a planejar, escrever, revisar, reescrever, editar textos
jornalísticos variados, tendo em vista seus contextos de produção e as
características específicas desses gêneros.
Pretende-se ampliar e qualificar a participação do estudante nas práticas relativas ao trato com a informação e opinião, como também propiciar
experiências que permitam ao estudante desenvolver a sensibilidade e o
interesse pelos fatos que acontecem na sua comunidade, na sua cidade e no
mundo, e que afetam a vida das pessoas, a fim de que possa desenvolver
autonomia e pensamento crítico para se situar em relação a interesses e
posicionamentos diversos.
Nesse sentido, seguem sugestões de gêneros discursivos pertinentes
ao desenvolvimento desse trabalho: agenda cultural; anúncio de emprego;
anúncio de jornal/revista para web/internet e spot; propaganda de rádio
e de TV; anúncio impresso e para web/internet; artigo de opinião; banner;
blog; caricatura; carta do leitor; cartaz; cartum; charge; comentários; crônica
jornalística; discussões e debates; documentário; editorial; ensaio; entrevista;
folheto; fotoblog; fotorreportagem; foto denúncia; gifs; home page; indoor;
infográfico; jornais radiofônicos e televisivos; jingle; memes; mesa redonda;
notícia; notícias para rádios; panfleto; podcasts noticiosos e de opinião;
political remix; reportagem; reportagem multimidiática; resenha; roteiro
de perguntas, enquetes e entrevistas; sinopses de filmes; spot; telejornal;
tirinhas; videoconferência; vídeos informativos; vlogs noticiosos, culturais e
de opinião; produção de audiovisual: curtas e documentário, entre outros.
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Reconhecer e analisar as condições de produção dos diversos gêneros discursivos
que pertencem ao campo jornalístico-midiático, considerando os aspectos formais,
estilísticos e linguísticos, estabelecendo relações entre eles para apropriar-se da
produção de discursos que permitam a produção de novos conhecimentos.
Selecionar, mobilizar e estabelecer relações de intertextualidade
para explicitar, sustentar e qualificar posicionamentos, a fim de
produzir textos de forma individual, coletiva e/ou colaborativa em
diferentes linguagens de forma crítica, criativa, ética e solidária.
Selecionar informações, dados, argumentos e outras referências em
fontes confiáveis, de modo a ampliar o repertório/domínio pessoal
sobre o funcionamento e os recursos das linguagens, para que o
texto a ser produzido tenha um nível de aprofundamento temático
adequado e contemple a sustentação das posições defendidas.

•

•

•

(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(ens).

(EMIFLGG05) Selecionar e
mobilizar intencionalmente, em
um ou mais campos de atuação
social, recursos criativos de
•
diferentes línguas e linguagens
(imagens estáticas e em
movimento; música; linguagens
corporais e do movimento,
•
entre outras), para participar de
projetos e/ou processos criativos.

(EMIFLGG06) Propor e testar
soluções éticas, estéticas,
criativas e inovadoras para
problemas reais, utilizando as
diversas línguas e linguagens
(imagens estáticas e em
movimento; línguas; linguagens
corporais e do movimento,
entre outras), em um ou mais
campos de atuação social,
combatendo a estereotipia,
o lugar-comum e o clichê.

(EMIFLGG04)
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 colocálas 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.

Utilizar, ao produzir textos, os conhecimentos dos aspectos notacionais da escrita,
de modo a refletir criticamente sobre como os discursos foram produzidos e
como circulam, como se constituem e produzem significação e ideologias.
Desenvolver estratégias de planejamento, revisão, edição, reescrita/
redesign e avaliação de textos, considerando-se sua adequação aos
contextos em que foram produzidos, pautando-se em princípios e valores
de equidade, de maneira democrática, com base nos direitos humanos e
no combate à estereotipia, aos preconceitos, ao lugar-comum e ao clichê,
de modo a desenvolver abordagens e estratégias para enfrentar novas
situações no uso criativo, para a difusão de ideias, propostas, obras ou
soluções em diferentes mídias e plataformas, analógicas ou digitais.

•

•

Usar recursos linguísticos e multissemióticos, de forma articulada e adequada,
reconhecendo as diversas manifestações criativas, artísticas e culturais, tendo
em vista o contexto de produção do texto, a construção composicional, estilo do
gênero e os efeitos de sentido produzidos em diversas práticas de linguagem.

Organizar e/ou hierarquizar informações, tendo em vista as condições de
produção e as relações lógico discursivas, defendendo ou refutando pontos de
vista, respeitando o outro e promovendo os direitos humanos, a consciência
socioambiental e o consumo responsável, em âmbito local, regional e global.

Objetivos de Aprendizagem

Habilidades da Área

Habilidades do Eixo

2.3.2 Quadro organizador

2.3.3 Estratégias para o seu
desenvolvimento e avaliação
Os textos produzidos serão decorrentes das análises e reflexões
realizadas na primeira Unidade Temática, considerando o contexto de
produção: “o que dizer”, “por que dizer”, “para quem dizer” e “como dizer”.
Convém dizer que as práticas de linguagem são indissociáveis. Entretanto,
nesta Unidade II, a ênfase será na prática de produção textual.

•

Indicação de práticas de oficinas que poderão ser desenvolvidas:

•

Desenvolver atividades de produção textual de diferentes gêneros,
inclusive para o reconhecimento do padrão de escrita em Língua
e divulgação de textos em mídias sociais.

•

Produzir textos visando a compreensão do tema proposto, a listagem dos pontos principais a ser abordados, o desenvolvimento
das ideias, alinhavando os pontos principais e manutenção do foco.

•

Escrever textos, estabelecendo conexão entre tese, argumentos,
conclusão e proposta de intervenção.

•

Identificar e analisar, em textos de diferentes gêneros, os efeitos
de sentido produzidos e o uso criativo da linguagem.

•

Análise e desenvolvimento da autoria, a partir da utilização de
elementos pertinentes ao discurso jornalístico-midiático.

•

Perceber, em textos diversos, os efeitos produzidos pelos usos da
língua.

•

Utilizar as mídias analógicas ou digitais para conhecimento, divulgação e circulação de produções textuais.

•

Criar mecanismos e mídias de publicização dos textos produzidos.

•

Produção escrita, avaliação e correção do texto a partir das propostas de produção.
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Sugere-se que a avaliação ocorra a partir das produções textuais
dos estudantes, individual e/ou coletivamente, e que se considerem os
aspectos de reflexão e uso da língua, bem como o aprofundamento da
compreensão de como a língua funciona e das relações discursivas de contextos e enunciados produzidos pelos sujeitos, tanto no que diz respeito às
partes significativas menores, de fonemas e morfemas, como nas relações
semânticas para a produção de sentido ou, ainda, nas relações sintáticas
de orações e períodos dos textos.
Para tanto, compreende-se que a avaliação poderá ser diagnóstica,
formativa e processual, propiciando ao professor um diagnóstico em relação ao processo de aprofundamento e consolidação dos conhecimentos
na Área de Linguagens e suas Tecnologias, podendo-se avaliar tanto por
instrumentos quantitativos quanto pelos qualitativos. Além disso, sugere-se a
autoavaliação por meio do uso de matrizes avaliativas, para que o estudante
perceba onde e como pode melhorar o seu texto.
Como instrumentos avaliativos, algumas sugestões podem ser viáveis
para o trabalho com investigação, leitura e produção textual: debates,
seminários, desenvolvimento de escrita parcial, escrita colaborativa entre
pares, leitura e avaliação do texto lido coletivamente, listas de exercícios,
questionários sobre o tema abordado, elaborados e respondidos entre os
estudantes, enquetes públicas sobre a temática, construção de tabelas/
planilhas, com tipos de argumentos de acordo com as posições tomadas,
(re)textualização de entrevistas orais, entre outros.
Desse modo, a avaliação contempla o processo de modo continuado e
amplo, objetivando a reflexão do estudante sobre sua construção de autoria
e propiciando a interlocução constante em sala de aula.
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3

TRILHA DE APRENDIZAGEM:
TTT –
TALK, TALK TALKS IN ENGLISH –
PODCASTING & VIDEOS CREATION
3.1 INTRODUÇÃO

Essa Trilha de Aprendizagem foi pensada e elaborada na perspectiva
de oferecer aos estudantes do Ensino Médio aprendizagens essenciais,
promovendo “ideias que valem a pena ser compartilhadas” (ANDERSEN,
2016), discutidas e colocadas em prática.
A Trilha de Aprendizagem “TTT – Talk, talk talks in English – Podcasting
& Videos Creation” está desenhada com base nos modelos e estilo TED Talks.
A escolha da elaboração desse assunto se dá principalmente considerando
o suporte didático-pedagógico para o educador e para a Instituição de
Ensino e a garantia de possibilidades de aprofundamento das habilidades,
em consonância com as Competências Gerais dos estudantes, a serem
desenvolvidas no Ensino Médio.
A abordagem teórico-prática dessa Trilha de Aprendizagem orienta-se
para o aprofundamento do letramento crítico e engajado do estudante,
com possibilidades de aprendizagens interdisciplinares, oportunizando um
espaço aberto para a descoberta de ideias que instiguem a curiosidade, o
pensamento crítico, e o exercício da exploração, investigação e criatividade.
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O foco do aprofundamento é a descoberta e a apresentação de ideias
criativas, e o desenvolvimento de habilidades e competências de letramento
digital, podcasting e criação de vídeos.
A Trilha de Aprendizagem TTT – Talk, talk talks in English – Podcasting &
Videos Creation é composta pela Unidade Temática “Discutindo e Produzindo
Ideias”, que se constitui como base de construção de conhecimentos e
ideias, a qual objetiva a criação de uma apresentação oral, no modelo de
um TED Talk, trazendo uma proposta inovadora e/ou um projeto criativo
de empreendedorismo educacional e/ou social.
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3.2 UNIDADE TEMÁTICA –
DISCUTINDO E PRODUZINDO
IDEIAS
3.2.1 Introdução
O foco desta unidade temática é proporcionar aos estudantes do
Ensino Médio o acesso a conhecimentos e ideias que possam instigar o
pensamento crítico, a exploração e investigação de temas e assuntos, munindo-os com conhecimentos e atitudes proativas indispensáveis às suas
interações com o mundo social, além de desenvolver iniciativas individuais
e coletivas por meio da escolha e da elaboração de uma proposta/projeto
de empreendedorismo educacional e/ou social.
A abordagem das atividades, nesta unidade temática, visa aprofundar
as habilidades orais (audição e fala) de compreensão e interação oral na
Língua Inglesa e expandir conhecimentos, integrando a leitura, para análises
de discursos e atos de linguagem, à expressão de ideias, manifestações e
posicionamentos.
.
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(EMIFCG03) Utilizar
informações, conhecimentos
e ideias resultantes de
investigações científicas,
para criar ou propor soluções
para problemas diversos.

Analisar e identificar usos de
recursos expressivos (linguísticos,
gestuais, artísticos, multissemióticos)
e seus efeitos de sentidos.
Reconhecer a intencionalidade
dos produtores, discursos
e atos de linguagem.
Apropriar-se das características dos
gêneros textuais orais, para uso da
Língua Inglesa em suas produções orais.
Compreender o conteúdo temático.
Compreender e Identificar elementos
e usos da linguagem persuasiva.

•

•

•

•
•

Fazer uso da Língua Inglesa para expor
pontos de vista, argumentos e contraargumentos, levando em consideração
o contexto e recursos linguísticos.

Identificar e compilar ideiaschave de argumentação.

Analisar, compreender e relacionar
discursos e atos de linguagem a seus
contextos de produção e circulação.

•

Objetivos de Aprendizagem

(EMIFLGG03) Selecionar e sistematizar, com base em
estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória,
•
de campo, experimental etc.) em fontes confiáveis,
informações língua(s) e/ou linguagem(ens) específicas,
•
visando fundamentar reflexões e 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), identificando os
diversos pontos de vista e posicionando-se mediante
argumentação, com o cuidado de citar as fontes dos
recursos utilizados na pesquisa, buscando apresentar
conclusões com o uso de diferentes mídias.

(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, utilizando procedimentos e
linguagens adequados à investigação científica.

(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.

(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.

Habilidade da Área

Habilidade do Eixo

3.2.2 Quadro organizador
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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.

(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.

(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(ens).

(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.

(EMIFLGG06) Propor e testar soluções éticas,
estéticas, criativas e inovadoras, para problemas reais,
utilizando as diversas línguas e linguagens (imagens
estáticas e em movimento; línguas; linguagens
corporais e do movimento, entre outras), em um
ou mais campos de atuação social, combatendo
a estereotipia, o lugar-comum e o clichê.

(EMIFLGG05). Selecionar e mobilizar
intencionalmente, em um ou mais campos de
atuação social, recursos criativos de diferentes
línguas e linguagens (imagens estáticas e em
movimento; música; linguagens corporais e
do movimento, entre outras), para participar
de projetos e/ou processos criativos.

Habilidade da Área

Habilidade do Eixo

Analisar e relacionar discursos e
atos de linguagem a seus contextos
de produção e circulação.
Identificar usos de recursos
expressivos (linguísticos, gestuais,
artísticos, multissemióticos) e
seus efeitos de sentidos.
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.
Debater e compartilhar conhecimentos
e pontos de vista sobre temas
contemporâneos; questões de
relevância social, analisando diferentes
argumentos e opiniões, para formular,
negociar e sustentar posições, frente
à análise de perspectivas distintas.
Construir habilidades e competências
comunicativas para interagir socialmente:
falar em público, na comunidade
escolar, no trabalho e na sociedade.
Fazer uso do Inglês como língua de
comunicação global, levando em
conta a multiplicidade e variedade
de usos, usuários e funções dessa
língua no mundo contemporâneo.
Utilizar estratégias de elaboração
e produção textual oral para
sua apresentação.
Fazer uso de recursos digitais para
expressão e apresentação oral de sua
produção (gravação de podcast e vídeo).

•

•

•

•

•

•

•

•

Objetivos de Aprendizagem
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(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.

(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.

(EMIFLGG07). Identificar e explicar questões
socioculturais e ambientais passíveis de mediação
e intervenção por meio de práticas de linguagem.

(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.
•

Apropriar-se e utilizar a inovação e a
criatividade a serviço da construção
de soluções para resolver problemas
sociais e/ou ambientais de uma
comunidade, cidade, país (ou até
mesmo em todo o planeta).
Mapear e criar, por meio de práticas
de linguagem, possibilidades de
atuação social, política, artística
e cultural, para enfrentar desafios
contemporâneos, discutindo princípios
e objetivos dessa atuação de maneira
crítica, criativa, solidária e ética.
Expressar-se e atuar em processos de
criação autorais individuais e coletivos,
nas diferentes linguagens artísticas
(verbal, não verbal, multimodal e
digital) e nas intersecções entre elas.

•

•

Utilizar estratégias de mediação
e intervenção, por meio do
uso de um gênero textual de
intervenção na vida pública.

•

(EMIFLGG09) Propor e testar estratégias de mediação
e intervenção sociocultural e ambiental, selecionando
adequadamente elementos das diferentes linguagens. •

Formular propostas para intervir e
tomar decisões que levem em conta o
bem comum local, regional e global.

Elaborar ideias, argumentos e contraargumentos para proposição de ações
e formas de interação e atuação
social (individual ou coletiva).

Mobilizar conhecimentos para explicar
possibilidades de mediação e intervenção.

Identificar e aprofundar conhecimentos
sobre uma questão sociocultural
ou socioambiental selecionada.

Objetivos de Aprendizagem

(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.
•

Habilidade da Área

Habilidade do Eixo

ITINERÁRIO FORMATIVO DE APROFUNDAMENTO
LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS

189

(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.

(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.

(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.
(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.

(EMIFLGG11) Selecionar e mobilizar, intencionalmente,
conhecimentos e recursos das práticas de
linguagem, para desenvolver um projeto
pessoal ou um empreendimento produtivo.

Habilidade da Área

Habilidade do Eixo

Apropriar-se criticamente de processos
de pesquisa e busca de informação,
por meio de ferramentas e dos novos
formatos de produção e distribuição
do conhecimento na cultura de rede.
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.
Utilizar diferentes linguagens, mídias e
ferramentas digitais em processos de
estudo e produção coletiva, colaborativa
e projetos autorais em ambientes digitais.
Fazer uso da Língua Inglesa, com
significação e coerência, como resultado
do aperfeiçoamento de habilidades
e competências, adquiridas durante
o percurso de aprendizagem.
Demonstrar habilidades e competências
empreendedoras de “consciência de
si” e de autoeficácia; de trabalhar com
os outros; de identificar oportunidades
e demonstrar criatividade.

•

•

•

•

•

Objetivos de Aprendizagem

3.2.3 Estratégias para o seu
desenvolvimento e avaliação
É importante ressaltar que as estratégias de ensino-aprendizagem
devem manter os estudantes pensando, interagindo e manifestando suas
ideias, seus pontos de vista e, sobretudo, questionando, se posicionando e
buscando respostas, e trazendo soluções e proposições de interação com
o conhecimento (Critical Thinking). Para isso, as atividades deverão proporcionar oportunidades abertas para a participação e interação do estudante.
Lembramos que o professor pode incorporar sugestões indicadas
pelos planos de aula do TED-Ed e/ou TEDx ou TEDGlobal, com possibilidades flexíveis para a seleção dos temas para a composição da Trilha de
Aprendizagem, ou, ainda, sites de orientações pedagógico-metodológicas
para o trabalho com jovens do Ensino Médio.
Outra característica fundamental no processo de ensino-aprendizagem
é a utilização dos indicadores de necessidades de aprofundamento em um
determinado tema/assunto, manifestadas pelos estudantes, que servirão
de guia à elaboração, adaptação, aos ajustes e à criatividade do professor,
que saberá a necessidade de planejamentos e recursos distintos, como a
inserção de conteúdos digitais em links, vídeos e/ou textos escritos que
possam contribuir para o aprofundamento e expansão de conhecimentos
relacionados aos temas/tópicos em discussão.
Para a realização da Unidade Temática Discutindo e Produzindo Ideias,
alguns encaminhamentos de ensino e aprendizagem na unidade são recomendados. O momento inicial envolve a seleção/escolha do tema/assunto
pelo professor (sugerimos, por exemplo, o TED Talk), para oferecer formação
sobre como abordar e melhor realizar a compreensão oral (audição e fala)
do texto oral selecionado, a exploração e a análise textual, para aprofundamento da compreensão e significação e realização de atividades-modelo,
por meio dos TED Talks. Em um segundo momento, acontecerá a exploração
e interação dos estudantes com textos selecionados por eles, a exploração
e investigação, dependendo dos interesses e necessidades instigados pelas
atividades anteriores, guiadas pelo professor.
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Seguimos para a ampliação do aprofundamento de conhecimentos,
providenciando estratégias de acesso às oportunidades, para que os estudantes assumam maior responsabilidade em suas aprendizagens.
É importante que o professor oriente os estudantes à descoberta
de aspectos presentes no cotidiano de sua comunidade escolar e/ou local,
a fim de identificarem novas referências sobre o território, bem como os
acompanhe e os direcione a pesquisa de projetos de empreendedorismo
educacional, socioambiental, ou de inovação.
Acrescentamos ainda a importância de o professor trabalhar na construção de conhecimentos, na perspectiva da flexibilização dos tempos da
educação, incorporando (quando possível) ferramentas/plataformas digitais
nos planejamentos diários, para a criação de aulas, acréscimo de questões/
perguntas interativas e desafiadoras; tópicos para reflexões e para instigar
os estudantes à autonomia e ao protagonismo; e para compartilhar aulas e
outros materiais, mantendo-os ativamente em constante interação.
A adoção do modelo de ensino híbrido, com atividades em aula e em
casa, planejadas por meio de metodologias participativas/ativas e uso de
tecnologias, beneficiam o tempo em aula presencial para explorar conteúdos
e otimizar as estratégias de questionamentos provocadores, aplicando o
material a situações reais, oportunizando discussões e trocas de informações
e conhecimentos (RUBENSTEIN, 2012, p. 4).
Nessa Unidade Temática, o professor poderá lançar mão também, caso
considere pertinente, das orientações do TED-Ed, para o uso da estratégia
de ensino “flipped”, customizando a sala de aula invertida, para qualquer
TED ou vídeo do YouTube, personalizando a experiência de visualização
dos estudantes.
Outro destaque da “flipped Classroom” é a possibilidade de desenvolver informações significativas e relevantes, modelando técnicas de ensino
inovadoras que os estudantes podem utilizar – “a equidade, encontrando
possibilidades de fazer e engajar os estudantes no processo de ensino-aprendizagem inovador” (ROCHA, 2020) –, evitando o esgotamento de
uso de estratégias de ensino, similares nas aulas presenciais.
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As produções orais distinguem-se, na unidade curricular, pelos seguintes procedimentos: a) as discussões e problematizações aprofundadas
pela abordagem crítica engajada; b) práticas integradas de oralidade, leitura
e escrita, com a adoção de um ‘journal’ e de um ‘portfólio’, para registrar
anotações de produções diárias, no exercício de compreender, apreender,
explorar, investigar, pensar, idealizar e criar; c) práticas de oralidade por meio
digital, com gravações, correções e edições, em podcasting, para práticas/
ensaios e treinos de fala, como parte da preparação da apresentação oral-final da unidade curricular; d) práticas de oralidade, por meio de gravação
de vídeos, com explicações e demonstração de suas ideias e inspirações,
exercício de autoconhecimento, autocorreções e aperfeiçoamento de postura e atitudes; f) pela produção textual-oral: planejamento, elaboração e
composição textual, no modelo TED Talk.
O resultado final dessa unidade temática poderá ser composto por três
produções: a) a apresentação oral-final da proposta/projeto, no modelo TED
Talk; b) a gravação/criação de um podcast com o texto oral da proposta/
projeto, para compartilhamento e socialização em sua instituição de ensino; c)
a gravação/criação de um vídeo, descrevendo e demonstrando a proposta/
projeto que, da mesma forma, poderá ser compartilhado e socializado em
um blog, ou canal do YouTube.

A avaliação da unidade temática poderá incluir:
•

A avaliação inicial (Needs Analysis) como ponto de partida do
processo de aprofundamento de habilidades e competências
comunicativas, por meio do desenvolvimento da oralidade.

•

Adoção consistente do feedback formativo, contínuo e imediato.

•

Ações pedagógicas de informação, organização e planejamento
das ações avaliativas conjuntas (professor e estudantes).

•

Adoção de um e-Portfólio formativo (Portfólio digital de avaliação), para a) subsidiar nas observações, anotações, descrições e
autoavaliação (professor); e b) registrar observações e anotações
avaliativas dos estudantes.

•

Adoção do “journal” digital (Diário de experiências de aprendizagem),
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para descrição sucinta das atividades, comentários e anotações,
lembretes – pelos estudantes.
•

Adoção do e-Portfólio formativo do estudante, para: a) registrar seu
‘journal’, com suas impressões e sentimentos pessoais/individuais;
b) coletar suas produções; e c) sua autoavaliação, com registros
de seus progressos, avanços, satisfações e/ou dificuldades e necessidades, ao longo do percurso do IF.

•

Avaliação oral processual (audição e fala) por meio de práticas
orais presenciais e de ferramentas digitais, que devem ocorrer
durante o percurso da unidade curricular.

•

Avaliação escrita processual da composição escrita da apresentação oral.

•

Avaliação somativa, para providenciar registros de notas/informações sobre o desenvolvimento de competências e habilidades do
estudante, no final do percurso da unidade curricular.
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4

TRILHA DE APRENDIZAGEM:
ARTE E ADAPTAÇÃO: CRIANDO E
RECRIANDO – MASHUPS, FANFICS,
PARÓDIAS, RPG...
4.1 INTRODUÇÃO

Essa Trilha de Aprendizagem tem por objetivo propiciar a consolidação
e a ampliação das habilidades de uso e de reflexão sobre as linguagens (artísticas, corporais e verbais) e o aprofundamento dos saberes, conhecimentos
e competências relativos à arte e, principalmente, aos estudos e processos
de adaptação entre as linguagens artísticas, explorando as relações e articulações entre as diferentes linguagens e suas práticas, inclusive aquelas
possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação e comunicação.
Sobre as adaptações, elas estão presentes nos mais diversos lugares:
na televisão, no cinema, no teatro, nos romances, nas histórias em quadrinhos, nos musicais, em jogos digitais ou analógicos etc. Sendo assim,
a adaptação é parte integrante do cotidiano das juventudes e, por meio
dela, muitos estudantes têm acesso às mais diversas obras. Deste modo,
nesta Trilha de Aprendizagem, iremos sistematizar estes elementos da vida
dos estudantes, em forma de conhecimento científico, saberes artísticos,
estéticos, culturais e sociais.
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Com esta Trilha de Aprendizagem pretende-se que os estudantes
compreendam as adaptações não como meras cópias, mas como um
processo de tradução criativa e crítica. Segundo a autora Linda Hutcheon
(2013, p. 29), um trabalho interessante com a adaptação inclui as perspectivas de uma “transposição anunciada extensiva de uma ou mais obras em
particular” e de um processo de criação, em que a adaptação envolve a (re)
interpretação e a (re)criação.
Tendo estas proposições em perspectiva, pretende-se, com esta Trilha
de Aprendizagem, a articulação constante entre prática e teoria, buscando a
fruição das obras, bem como a sua contextualização, e a produção artística
dos estudantes. Em consonância a isto, estão presentes os seguintes eixos:
Investigação Científica e Processos Criativos.
A prática investigativa constitui o modo de produção e organização
dos conhecimentos em Arte. Considerando que os conhecimentos, processos
e técnicas produzidos e acumulados ao longo do tempo nas artes visuais,
cinema, dança, literatura, música e teatro contribuem para a contextualização
dos saberes e das práticas artísticas, a investigação científica proporcionará,
aos estudantes, uma imersão e compreensão mais profunda dos conhecimentos específicos da Arte e das relações entre tempos e contextos sociais
dos sujeitos, na sua interação no campo da arte e da cultura.
Os Processos Criativos também são inerentes a esta proposta, pois,
além da análise dos processos criativos e obras de artistas, legitimados
pelas instituições culturais, divulgadas pela mídia, será estimulado o desenvolvimento de obras pelos estudantes, por meio de experimentações
e construções individuais e coletivas, uma vez que a aprendizagem da
Arte, nas suas mais variadas linguagens, precisa alcançar a experiência e a
vivência artística como prática social, permitindo que os estudantes sejam
protagonistas e criadores.
Por fim, essa flexibilidade da Trilha de Aprendizagem não o torna
inconsistente. Pelo contrário, prioriza o aprofundamento efetivo dos conhecimentos, tendo-se em vista que, no Ensino Fundamental e na formação
geral básica, os estudantes tiveram contato com as mais variadas linguagens
artísticas, redimensionando os seus repertórios e conhecimentos artísticos
e culturais.
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4.2 UNIDADE TÉMATICA:
ARTE E ADAPTAÇÃO I:
CRIAR E RECRIAR
4.2.1

Introdução

Esta unidade temática tem como objetivo propiciar o desenvolvimento
das capacidades criativa, reflexiva e crítica, bem como o aprendizado artístico,
cultural, estético, social e emocional. Para que isso ocorra, os estudantes
devem conhecer e apropriar-se dos códigos e técnicas presentes nas linguagens artísticas que serão trabalhadas e devem, também, conhecer a
história da arte e os diferentes momentos políticos e sociais em que a arte
está inserida, além de exercitar sua criatividade e descobrir maneiras de
representar e expressar seus sentimentos.
Em consonância a estas proposições, nessa primeira Unidade Temática
o estudante irá apropriar-se com maior profundidade dos elementos artísticos
numa perspectiva teórica, orientado pela investigação e pesquisa científica,
o que não o eximirá de momentos práticos a partir de experimentações e
improvisações artísticas, por meio de um diálogo constante entre os saberes
e conhecimentos científicos e seus saberes e repertório pessoais.
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(EMIFCG03) Utilizar
informações,
conhecimentos e
ideias, resultantes
de investigações
científicas, para criar ou
propor soluções para
problemas diversos.

•

Fruir e apreciar esteticamente diversas
manifestações artísticas e culturais, das
locais às mundiais, assim como delas
participar, de modo a aguçar continuamente a
sensibilidade, a imaginação e a criatividade.
Pesquisar e analisar diferentes gêneros artísticos
(audiovisuais, visuais, cênicos, literários, musicais
etc.) contextualizando-os no tempo e no espaço.

•

•

Relacionar as práticas artísticas às diferentes
dimensões da vida social, cultural, política,
histórica, econômica, estética e ética.

Analisar e valorizar o patrimônio cultural,
material e imaterial, de culturas diversas,
em especial a brasileira e a paranaense,
incluindo suas matrizes indígenas, africanas e
europeias, de diferentes épocas, e favorecendo
a construção de vocabulário e repertório
relativos às diferentes linguagens artísticas.

Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas
das artes tradicionais e contemporâneas, em
obras de artistas brasileiros e estrangeiros de
diferentes épocas e em diferentes matrizes
estéticas e culturais, de modo a ampliar a
experiência com diferentes contextos e práticas
artísticas e cultivar a percepção, o imaginário,
a capacidade de simbolizar e o repertório
audiovisual, imagético, cênico, musical e literário.

Objetivos de Aprendizagem

(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.

(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.

(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.

Habilidade Específica da Área

Habilidade do Eixo

4.2.2 Quadro organizador
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(EMIFLGG06) Propor e testar soluções
éticas, estéticas, criativas e inovadoras
para problemas reais, utilizando as diversas
línguas e linguagens (imagens estáticas e em
movimento; línguas; linguagens corporais e
do movimento, entre outras), em um ou mais
campos de atuação social, combatendo a
estereotipia, o lugar-comum e o clichê.

(EMIFLGG03) Selecionar e sistematizar, com
base em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo, experimental etc.) em
fontes confiáveis, informações sobre Português
brasileiro, língua(s) e/ou linguagem(ens)
específicas, visando fundamentar reflexões e
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;
(EMIFCG05) Questionar,
música; linguagens corporais e do movimento,
modificar e adaptar
entre outras), identificando os diversos pontos de
ideias existentes e criar
vista, e posicionando-se mediante argumentação,
propostas, obras ou
com o cuidado de citar as fontes dos recursos
soluções criativas, originais
utilizados na pesquisa e buscando apresentar
ou inovadoras, avaliando
conclusões com o uso de diferentes mídias.
e assumindo riscos, para
lidar com as incertezas e
(EMIFLGG04) Reconhecer produtos e/ou
colocá-las em prática.
processos criativos por meio de fruição, vivências
e reflexão crítica sobre obras ou eventos de
(EMIFCG06) Difundir
diferentes práticas artísticas, culturais e/ou
novas ideias, propostas,
corporais, ampliando o repertório/domínio
obras ou soluções, por
pessoal sobre o funcionamento e os recursos
meio de diferentes
da(s) língua(s) ou da(s) linguagem(ens).
linguagens, mídias e
plataformas, analógicas
(EMIFLGG05) Selecionar e mobilizar
e digitais, com confiança
intencionalmente, em um ou mais campos de
e coragem, assegurando
atuação social, recursos criativos de diferentes
que alcancem os
línguas e linguagens (imagens estáticas e em
interlocutores pretendidos. movimento; música; linguagens corporais e
do movimento, entre outras), para participar
de projetos e/ou 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.
Analisar os elementos constitutivos das
artes (audiovisuais, visuais, cênicas,
musicais, literárias etc.) na apreciação
de diferentes produções artísticas.
Explorar elementos constitutivos das artes,
abordando, criticamente, o desenvolvimento
das formas artísticas em sua história
tradicional e contemporânea.
Pesquisar e criar obras de arte, em
diálogo com a arte contemporânea.
Investigar e experimentar diferentes linguagens
artísticas e discutir os limites e desafios do
trabalho artístico coletivo e colaborativo.
Experimentar a arte de maneira
imaginativa e lúdica.
Expressar-se e atuar em processos de criação
autorais individuais e coletivos, nas diferentes
linguagens artísticas (artes visuais, audiovisual,
dança, literatura, 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.
Experienciar a ludicidade, a percepção,
a expressividade e a imaginação,
ressignificando espaços da escola e
de fora dela no âmbito da Arte.
Identificar e manipular diferentes tecnologias e
recursos digitais, para acessar, apreciar, produzir,
registrar e compartilhar práticas e repertórios
artísticos, de modo reflexivo, ético e responsável.

•

•

•
•

•
•

•

•

4.3 UNIDADE TÉMATICA ARTE E ADAPTAÇÃO II:
CRIAR E RECRIAR
4.3.1

Introdução

Nesta unidade curricular, o estudante entrará em contato, mais precisamente, com as questões relativas à adaptação. Se, na unidade anterior,
ele se apropriou dos elementos e contextos das linguagens artísticas, nesta
ele compreenderá como ocorre a intersecção das obras com as linguagens
e como ocorrem os processos de adaptação entre elas.
Conforme explicitado, nesta Trilha de Aprendizagem a adaptação
será trabalhada na perspectiva de criação, e não de mera cópia. Para apresentar de maneira mais objetiva a linha de estudo que se está propondo,
adotam-se as definições de Hutcheon (2013) a respeito da adaptação: “Uma
transposição declarada de uma ou mais obras reconhecíveis; um ato criativo
e interpretativo de apropriação/ recuperação; um engajamento intertextual
extensivo com a obra adaptada” (HUTCHEON, 2013, p. 11).
Deste modo, a adaptação é uma derivação que não é derivativa,
ela é uma obra autônoma, mas que carrega ecos da obra fonte ou, como
postulado por Hutcheon, é inerentemente um palimpsesto, não excluindo
espaços para invenção e criação.
Portanto, a adaptação será trabalhada nesta unidade curricular levando em conta as interlocuções da teoria com a prática, que envolvem o
nosso objeto de estudo. Desta maneira, esta unidade, também, estrutura-se
sobre a orientação dos eixos: Investigação científica e Processos criativos. É
importante ressaltar que a unidade anterior proporcionou subsídios teórico-práticos para que os estudantes pudessem, nesta unidade, compreender,
construir e desenvolver conhecimentos relativos às obras que fazem parte
do universo da tradução intersemiótica, transmutação ou transcodificação
entre as linguagens e obras artísticas.
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Além dos saberes teóricos, nesta unidade, temos uma grande ênfase
no desenvolvimento de uma obra que envolva os preceitos da adaptação
no campo da arte e, por conseguinte, materialize os conceitos estudados,
na unidade passada, concernente aos gêneros e elementos das linguagens
artísticas.
Dessa forma, portanto, promover-se-á o desenvolvimento da autonomia
reflexiva, criativa e expressiva dos jovens, por intermédio da conexão entre
o pensamento, a sensibilidade, a intuição e a ludicidade, possibilitando que
eles sejam capazes de gerar processos de transformação, crescimento e
reelaboração de poéticas individuais e coletivas, em consonância com os
seus projetos de vida.
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(EMIFCG03) Utilizar
informações, conhecimentos
e ideias resultantes de
investigações científicas,
para criar ou propor soluções
para problemas diversos.

(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.

(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.

(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.

Habilidade Específica da Área

Habilidade do Eixo

4.3.2 Quadro organizador
Compreender e analisar os processos
de adaptação nas artes tradicionais
e contemporâneas, em obras de
artistas brasileiros e estrangeiros, de
diferentes épocas e em diferentes
matrizes estéticas e culturais, de modo
a ampliar a experiência com diferentes
contextos e práticas artísticas.
Analisar o funcionamento das linguagens
artísticas, para interpretar, produzir
e adaptar criticamente discursos
em textos de diversas semioses
(visuais, verbais, sonoras, gestuais).
Analisar os diálogos e os processos de
disputa por legitimidade nas práticas
de linguagem e em suas produções
(artísticas, corporais e verbais).
Investigar e explorar os processos de
intersecção entre as linguagens artísticas.

•

•

•

•

Objetivos de Aprendizagem
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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.

(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.

(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.

(EMIFLGG06) Propor e testar soluções éticas,
estéticas, criativas e inovadoras para problemas reais,
utilizando as diversas línguas e linguagens (imagens
estáticas e em movimento; línguas; linguagens
corporais e do movimento, entre outras), em um
ou mais campos de atuação social, combatendo
a estereotipia, o lugar-comum e o clichê.

(EMIFLGG05) Selecionar e mobilizar
intencionalmente, em um ou mais campos de
atuação social, recursos criativos de diferentes
línguas e linguagens (imagens estáticas e em
movimento; música; linguagens corporais e
do movimento, entre outras), para participar
de projetos e/ou processos criativos.

(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(ens).

(EMIFLGG03) Selecionar e sistematizar, com
base em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo, experimental etc.) em
fontes confiáveis, informações sobre o Português
brasileiro, língua(s) e/ou linguagem(ens) específicas,
visando fundamentar reflexões e 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), 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.
Expressar-se e atuar em processos de
criação, adaptação autorais, individuais
e coletivos nas diferentes linguagens
artísticas (artes visuais, audiovisual,
dança, literatura, 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.
Compreender e analisar processos
de produção e circulação nas
diferentes linguagens.
Reconhecer algumas categorias do
sistema das artes (museus, galerias,
instituições, artistas, artesãos, curadores,
teatros, cinemas, editoras etc.).
Compreender os processos de produção
e circulação das obras de arte no Paraná.
Explorar diferentes tecnologias e
recursos digitais (multimeios, animações,
jogos eletrônicos, gravações em áudio
e vídeo, fotografia, softwares etc.)
nos processos de criação artística.
Identificar e manipular diferentes
tecnologias e recursos digitais,
para acessar, apreciar, produzir,
registrar e compartilhar práticas
e repertórios artísticos, de modo
reflexivo, ético e responsável.

•

•

•

•
•

•

4.4 ESTRATÉGIAS PARA
DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO
Tendo em vista que a Trilha de Aprendizagem propõe estudos
e práticas relacionados aos processos de adaptação entre as linguagens
artísticas, ou seja, “traduções intersemióticas, transmutações, hipertextos”
(STAM, 2003, p. 26), provenientes de um texto-fonte, de acordo com o
perfil do professor, pois está ao seu encargo a escolha/seleção de algumas
linguagens artísticas, essas linguagens serão estudadas mais detalhadamente
nesta unidade curricular, para que, na próxima, o estudante tenha subsídios
teóricos e práticos, a fim de que ele possa compreender como se dão as
intersecções das linguagens e os processos de adaptação, e que seja capaz
de produzir, individual e/ou coletivamente, uma adaptação artística.
Essa Trilha de Aprendizagem privilegia a investigação científica e
os processos criativos. Sendo assim, ressaltamos a importância da retomada
das seis dimensões do conhecimento, indicadas na BNCC, no componente
Arte do Ensino Fundamental, são elas: 1) “Criação” – fazer artístico; 2)
“Crítica” – julgamento e pensamento propositivo; 3) “Estesia” – experiência
sensível dos sujeitos; 4) “Expressão” – capacidades de exteriorização e
manifestação das criações; 5) “Fruição” – sensibilização e relação do sujeito
com as obras; 6) “Reflexão” – processo de construção de argumentação dos
sujeitos. Essas dimensões visam orientar e balizar as práticas pedagógicas
a serem desenvolvidas.
Todavia, essas dimensões se apresentam como linhas maleáveis que se
interpenetram, constituindo a especificidade da construção do conhecimento
artístico, não havendo, portanto, nenhuma hierarquia entre elas, tampouco
uma ordem para que se trabalhe cada uma no campo pedagógico.
Sendo assim, com esta unidade curricular, pretende-se que o estudante aprofunde e redimensione as suas aprendizagens concernentes às
linguagens e gêneros artísticos trabalhados, e que possam desenvolver
argumentos, reflexões e produções, a partir de estratégias mais sofisticadas
de compreensão e leitura de mundo.
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Para o desenvolvimento desta Trilha de Aprendizagens, sugerimos
algumas possibilidades de abordagens. Elas podem contemplar a pesquisa
como um instrumento pedagógico, pois, com a pesquisa, o processo de ensino-aprendizagem se redimensiona, criando espaços para que os estudantes
desenvolvam aspectos ligados à investigação, à análise e à interpretação
dos dados referentes ao objeto de estudo. Além disso, o estudante é privilegiado como protagonista e produtor de conhecimentos, isto viabilizado
com a adoção de estratégias didáticas que vão além das aulas expositivas.
Em consonância com as proposições ligadas ao protagonismo juvenil
nos processos de ensino-aprendizagem, está a utilização de metodologias
ativas de forma significativa e comprometida. Estas possibilitam/estimulam
a fruição, apreciação e análise de espetáculos, concertos musicais, filmes,
animações, obras literárias, uma vez que as produções artísticas, ou a
própria produção dos estudantes, são apresentadas e discutidas, isso tudo
mediado pelo professor.
Outra abordagem possível, também, são as visitas culturais. Por meio
das aulas de campo promovidas pelas instituições de ensino, os estudantes
têm a oportunidade de experienciar os saberes, com os quais eles têm
contato somente pela teoria. Indo além dos muros da escola, essas visitas
acabam redimensionando aspectos ligados à análise e fruição artística.
Sobre a avaliação, enfatiza-se que ela permite a reflexão sobre a prática
pedagógica, subsidiando professores na tomada de decisões a respeito do
processo educativo dos estudantes. Deste modo, para o desenvolvimento
de uma ação avaliativa significativa, é preciso que se tenha consciência das
concepções que fundamentam as propostas de ensino. Nessa perspectiva,
o método avaliativo que melhor irá contemplar as especificidades do componente, conjugando a avaliação por competências, é o da ação avaliativa
processual, pois esta permite a análise da trajetória do estudante em seus
processos de apropriação dos saberes específicos das linguagens artísticas,
da fruição e construção de sua poética.
Portanto, possibilitar avaliações diversificadas ampliam-se as experiências e propicia a percepção de quais conteúdos específicos o estudante
conseguiu desenvolver e quais precisam ser aprofundados. Tanto a avaliação
quanto o ensino necessitam estar contextualizados e devem promover situações-problema em que serão observadas as estratégias utilizadas pelos
estudantes para propor resoluções.
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A seguir, são apresentadas algumas possibilidades e instrumentos
avaliativos, os quais o professor poderá adequar e optar para que se estabeleça uma articulação mais significativa da abordagem proposta para o
desenvolvimento da unidade curricular com a sua realidade de trabalho/
escolar. São os seguintes: portfólio e diário, exposições, mostras, apresentações, debates, seminários, autoavaliações, produção textual, análise
linguística/multissemitótica.
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5

TRILHA DE APRENDIZAGEM –
CULTURA CORPORAL, LAZER,
SAÚDE E TRABALHO
5.1 INTRODUÇÃO

A Trilha de Aprendizagem “Cultura corporal, lazer, saúde e trabalho”
proporciona duas Unidades Temáticas a serem desenvolvidas, justificando-se
pela necessidade do aprofundamento e da ampliação dos conhecimentos,
habilidades, atitudes e valores relacionados ao lazer, à saúde e ao mundo
do trabalho; temas contemporâneos que transversam e perpassam o ensino
dos diferentes componentes curriculares no Ensino Fundamental e, de forma
mais complexa, aprofundada e ampliada, no Ensino Médio.
As inter-relações e interdependências dessas esferas da vida humana
(lazer, saúde e trabalho) são inerentes à vida cotidiana das juventudes,
materializadas por meio da vivência de uma diversidade de manifestações
culturais e, entre elas, a multiplicidade e diversidade de manifestações da
cultura corporal em diversos tempos/espaços: públicos, privados, virtuais.
Considerando as suas experiências e aprendizagens cotidianas, seus sentimentos e vínculos afetivos, esses espaços contribuem para a ampliação da
autonomia, do protagonismo individual e social e do estabelecimento dos
Projetos de Vida já em construção e desenvolvimento nesta etapa da vida
das juventudes (PARO, 2018, p. 16).
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Desta forma, esta Trilha de Aprendizagem tem por objetivo propor a
investigação, o planejamento e a efetivação de ações a partir da identificação, do conhecimento sistematizado, da análise e do estabelecimento de
relações entre as manifestações culturais, mais especificamente no que se
refere à cultura corporal, ao tempo/espaço de lazer, à saúde/saúde coletiva e
ao mundo do trabalho, compreendidos como demandas e necessidades do
mundo contemporâneo (DCNEM, 2018), levando em consideração o processo
de construção dos projetos de vida dos estudantes e a consolidação da sua
formação integral, mediante a indissociabilidade das dimensões individual
e social/coletiva, visando a elaboração e proposição de ações e projetos
que almejem qualidade de vida na contemporaneidade.
Esta Trilha de Aprendizagem está subdividida em duas trilhas: “Cultura
corporal, vida de qualidade e saúde/saúde coletiva” e “Cultura corporal,
lazer e trabalho”, ressaltando que essa divisão não deve descaracterizar a
inter-relação e interdependência dessas esferas da vida humana, sejam elas
o lazer, a saúde, o trabalho.
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5.2
UNIDADE TEMÁTICA:
CULTURA CORPORAL, VIDA
DE QUALIDADE E SAÚDE/
SAÚDE COLETIVA
5.2.1

Introdução

A partir do entendimento da Cultura Corporal como manifestações
culturais do movimentar-se humano, historicamente e culturalmente produzidas (SOARES et al., 2012), a Unidade Temática “Cultura corporal, vida
de qualidade e saúde/saúde coletiva” tem por objetivos: desenvolver a
reflexão pedagógica em relação à historicidade, identificação, compreensão
e análise dos conceitos de cultura corporal, vida de qualidade e saúde/
saúde coletiva (considerando os seus desdobramentos inter-relacionados
como o estilo de vida, a atividade física e a adesão às práticas corporais
sistematizadas); identificar e compreender esses conceitos atrelados à
vida cotidiana; planejar e propor ações (partindo da utilização de métodos
científicos) que estabeleçam relações propositivas entre a diversidade de
manifestações da cultura corporal e a saúde/saúde coletiva da comunidade
escolar, no sentido de contribuir para a aquisição de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que influenciem positiva e significativamente na
vida dos estudantes e da comunidade da qual fazem parte, favorecendo
as diferentes possibilidades em relação ao pensamento de ser ativo, por
meio da percepção da influência do ambiente físico, enquanto facilitador
– ou mesmo dificultador – de comportamentos saudáveis (por exemplo, a
consideração e influência de aspectos como políticas públicas, segurança,
iluminação, espaços, equipamentos etc.).
Entende-se que, na atualidade, a saúde passou a ser mais um valor
da comunidade, que apenas do indivíduo. O termo saúde coletiva surgiu
na década de 1970, com a finalidade de alterar a forma de promover saúde
até essa época, caracterizada pela repressão e exclusão em um período em
que vigorava o chamado “desenvolvimento econômico” que expressou, no
plano social, uma queda na qualidade de vida e da saúde da população.
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Luz (2007 apud MEZZAROBA, 2012) entende que a saúde coletiva
pode ser compreendida como um campo de saberes e de práticas que toma
como objeto as necessidades sociais de saúde, com o intuito de construir
possibilidades interpretativas e explicativas dos fenômenos relativos ao processo saúde-doença, visando ampliar significados e formas de intervenção.
São as condições de vida que promovem a saúde e/ou geram a
doença, e, para isso, considerando o contexto social, ambiental, político,
cultural, individual e comportamental como imbricados, responsáveis pelo
modo como as pessoas vivem, a Saúde Coletiva amplia o “olhar” em relação
às determinações no processo saúde-doença, pois considera aspectos mais
amplos da sociedade ao falar de saúde (MEZZAROBA, 2012). Não se restringe, portanto, às questões individuais dos “estilos de vida” propagados e
adjetivados como “ativos”. Ser ativo, neste novo enfoque, é ser comprometido
também com questões políticas mais gerais, que tenham relação com a
qualidade do ambiente de vida da comunidade em que se vive, almejando
e vivenciando plenamente uma vida de qualidade e o bem-estar social.
Desta forma, é importante tematizar pedagogicamente a saúde/
saúde coletiva não restringindo os olhares e análises apenas às questões
individuais dos estilos de vida, das testagens antropométricas e das prescrições de exercícios, problematizando a saúde/saúde coletiva como um valor
individual e, ao mesmo tempo, da comunidade, superando problemáticas
como a ênfase, ou mesmo exclusividade, da perspectiva biologicista em
relação à saúde, e da falta de aprofundamento e reflexão que resultam na
ideia da promoção da saúde atrelada e restrita apenas aos componentes
curriculares de Educação Física e Biologia.
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Entendendo que a saúde/saúde coletiva deva perpassar de maneira
interdisciplinar os saberes desenvolvidos no ambiente escolar, por meio desta
Unidade Temática, serão tematizados conhecimentos contextualizados da
Educação Física, Biologia, Fisiologia, Anatomia, Química, Física, Psicologia,
Sociologia, História, dentre outros, como, por exemplo, as bases metabólicas
e as capacidades físicas e motoras inerentes às manifestações da cultura
corporal. Também poderão ser aprofundados conhecimentos próprios de
programas e métodos de treinamento e avaliação física como o Treinamento
funcional, o HIIT, o treino Gaia, entre outros, evidenciados pelas pesquisas
acadêmicas e pelas mídias, bem como as transformações corporais (aspectos biológicos, fisiológicos e funcionais) ocorridas a partir da vivência de
determinada manifestação da cultura corporal e suas consequências para
a saúde individual e coletiva, almejando viver, contemporaneamente, uma
vida de qualidade.
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(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.

Identificar e analisar criticamente as
diversas formas de materialização da
cultura corporal da comunidade escolar.
Identificar e analisar criticamente os diversos
discursos em torno das manifestações da
cultura corporal, presentes na comunidade e
nas diversas mídias digitais (páginas da internet,
redes sociais, programas especializados de TV,
jornais, rádio, podcasts, entre outros), avaliando
como essas práticas impactam os processos
de formação dos sujeitos contemporâneos.
Reconhecer a saúde como direito social
previsto na Constituição Federal.
Identificar o entendimento dos estudantes
em relação aos conceitos de saúde/saúde
coletiva, qualidade de vida, estilo de vida,
aptidão física, atividade física, exercício
físico e comportamento sedentário.
Compreender as relações estabelecidas
entre a cultura corporal e os conceitos
cientificamente elaborados de saúde/saúde
coletiva, qualidade de vida, estilo de vida,
aptidão física, atividade física, exercício
físico e comportamento sedentário.

•

•

•
•

•

(EM13LGG201) Vivência de manifestações da cultura
corporal provenientes de diferentes grupos culturais,
com problematização de identidades e valores, bem
como pela escolha consciente de gestos e expressões
verbais condizentes com o respeito à diversidade,
aos objetivos e ao contexto de integração.
(EM13LGG202) Análise de processos de valorização/
desvalorização das manifestações da cultura corporal,
em função de marcadores sociais como classe social,
gênero, local de origem, etnia, religião entre outros.
(EM13LGG204) Problematização de direitos
em relação às manifestações da cultura
corporal, pela vivência de modos inclusivos
dessas manifestações e pela análise, produção
e circulação de discursos sobre elas, levando
em consideração os valores democráticos.

(EM13LGG104) Ampliação de possibilidades de
se movimentar, por meio da vivência de gestos/
movimentos das diferentes manifestações da
cultura corporal e dos conhecimentos históricos,
científicos e culturais que as embasam.

(EM13LGG103) Vivência da diversidade de
manifestações da cultura corporal, com análise
e reflexão sobre como gestos/movimentos são
historicamente construídos e como podem
ser aprendidos, considerando aspectos
sociais, culturais, biomecânicos, fisiológicos,
expressivos e de suas relações com os diferentes
contextos dessas manifestações culturais.

Compreender os diferentes posicionamentos
teórico-práticos em relação à cultura corporal,
analisando criticamente as questões controversas
relacionadas às manifestações da cultura
corporal, por meio da investigação de diferentes
pontos de vista cientificamente elaborados.

(EM13LGG102) Análise crítica de manifestações da
cultura corporal, com identificação de preconceitos
e estereótipos associados a grupos minoritários,
interesses econômicos, ideológicos e políticos.

(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.

Objetivos de Aprendizagem
•

Habilidade da Área

Habilidade do Eixo

5.2.2 Quadro organizador
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(EMIFLGG05) Selecionar e mobilizar
intencionalmente, em um ou mais
campos de atuação social, recursos
criativos de diferentes línguas e
linguagens (imagens estáticas e
em movimento; música; linguagens
corporais e do movimento, entre
outras), para participar de projetos
e/ou processos criativos.

(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(ens).

(EMIFLGG03) Selecionar e
sistematizar, com base em estudos
e/ou pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo,
experimental etc.) em fontes
confiáveis, informações sobre
Português brasileiro, língua(s) e/
ou linguagem(ens) específicas,
visando fundamentar reflexões e
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), 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.

(EM13LGG503) Promoção da diversidade de
manifestações da cultura corporal, adequadas às
necessidades e interesses dos estudantes, que
permitam processos de identificação de sentidos,
significados e escolhas, conforme os Projetos de
Vida. Esse desenvolvimento implica expressar
identidades, favorecer a integração com a
comunidade, engajar-se por meio do tempo/espaço
de lazer e estabelecer relações entre manifestações
da cultura corporal, lazer, saúde e trabalho.

.

(EM13LGG502) Análise de preconceitos, estereótipos e •
situações de injustiça no acesso e/ou na divulgação de
manifestações da cultura corporal, em discursos que
circulam em diferentes esferas e mídias, e pela vivência
•
crítica e reflexiva dessas manifestações, com postura
de enfrentamento a preconceitos e estereótipos.

•

Identificar e vivenciar testes
antropométricos e testes físicos.

•

(EM13LGG501) Seleção e vivência de gestos/
movimentos de diferentes manifestações da
cultura corporal de forma crítica, reflexiva,
autoral, investigativa e criativa.

Reconhecer os princípios básicos em
relação às bases metabólicas e às
capacidades físicas e motoras.

•

Pesquisar, planejar e propor um programa/
projeto para promover a atividade física/
exercício físico voltada para a saúde/
saúde coletiva da comunidade escolar,
de forma crítica, reflexiva, ética, autoral,
investigativa, criativa e inovadora.

Identificar as características básicas em relação
à prática de exercícios físicos saudáveis para
as pessoas em condições especiais de saúde.

Identificar as vestimentas, materiais
e espaços adequados para a vivência
saudável de atividades físicas/exercícios
físicos adequados/apropriados.

Compreender a hidratação, a
alimentação saudável e a suplementação
alimentar relacionadas às atividades
físicas/exercícios físicos.

Identificar as características e necessidades
da comunidade escolar no que se
refere à saúde/saúde coletiva.

•

•

Vivenciar manifestações da cultura
corporal para a qualidade de vida.

•

(EM13LGG303) Análise de questões controversas
relacionadas às manifestações da cultura corporal,
com investigação de diferentes pontos de vista, para
formação de opinião sustentada em argumentos.

(EM13LGG302) Vivência da diversidade
de manifestações da cultura corporal, com
reflexão sobre suas origens, desenvolvimento
histórico, cultural e social, e análise dos valores
e visões de mundo que expressam.

(EM13LGG301) Vivência da diversidade de
manifestações da cultura corporal de diferentes
matrizes culturais pautadas: pelo respeito aos
demais; pela equidade, pela inclusão; e pela análise
de relações entre manifestações da cultura corporal,
consumo, meio ambiente e Direitos Humanos.
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(EM13LGG702) Problematização e vivência de
diversos usos, formas e alcances da tecnologia,
nas diferentes práticas de linguagem de
diferentes campos de atuação e na avaliação
de como essas práticas impactam os processos
de formação dos sujeitos contemporâneos.

(EM13LGG701) Usos significativos das tecnologias
digitais da informação e comunicação (TDIC) e
de novas formas de produzir, circular e receber
discursos e atos de linguagem. Explorar e utilizar,
entre outras possibilidades: ferramentas para
pesquisa e edição de textos, áudios, fotos e
vídeos; dicionários digitais; e aplicativos, jogos e
softwares que promovam interações e acesso às
manifestações da cultura corporal. Reflexão crítica
sobre o funcionamento de novas tecnologias e
dos valores éticos envolvidos em seus usos; e
análise de impactos produzidos na apropriação,
reconfiguração e distribuição de conteúdos nas redes,
nas interações sociais e no trato com a diversidade.

(EM13LGG704) Práticas de investigação, pesquisa,
produção e distribuição de informação no contexto
digital, tanto no âmbito de práticas de linguagem
próprias dos componentes, em seus processos
de estudos, como no âmbito de projetos da área.
Esse desenvolvimento implica a dimensão ética,
colaborativa e criativa na produção e distribuição
do conhecimento nas redes, bem como o
fortalecimento da busca pelo conhecimento e pelo
aprendizado por meio da ampliação da autonomia.

(EM13LGG703) Vivência, criação e produção,
em autoria colaborativa de textos ou atos de
linguagem, com as diferentes linguagens e
com a vivência de tecnologias digitais. Esse
desenvolvimento implica conhecer e explorar as
potencialidades das tecnologias para a criação de
trabalhos coletivos e colaborativos, em práticas
(EMIFLGG09) Propor e testar
como: criação de enciclopédias colaborativas,
estratégias de mediação e
dicionários de regionalismos, videodança, jogos e
intervenção sociocultural e ambiental, aplicativos relacionados às manifestações da cultura
selecionando adequadamente
corporal entre outras, pressupondo dimensões de
elementos das diferentes linguagens. criatividade, inovação, colaboração, ética e valores.

(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.

(EMIFLGG07) Identificar e explicar
questões socioculturais e ambientais
passíveis de mediação e intervenção
por meio de práticas de linguagem.

(EMIFLGG06) Propor e testar
soluções éticas, estéticas, criativas
e inovadoras para problemas
reais, utilizando as diversas
línguas e linguagens (imagens
estáticas e em movimento;
línguas; linguagens corporais e
do movimento, entre outras), em
um ou mais campos de atuação
social, combatendo a estereotipia,
o lugar-comum e o clichê.

Promover a vivência da diversidade de
manifestações da cultura corporal adequadas às
necessidades e interesses dos estudantes e da
comunidade escolar, que permitam processos de
identificação de sentidos, significados e escolhas,
conforme os Projetos de Vida, expressando
identidades, favorecendo a integração
com a comunidade e o estabelecimento de
relações entre as manifestações da cultura
corporal e a saúde/saúde coletiva.
Investigar, pesquisar, produzir e distribuir
informação e conhecimento no contexto
digital de forma ética, colaborativa e criativa
na produção e sociabilização do conhecimento
nas redes, bem como fortalecer a busca
pelo conhecimento e pelo aprendizado
por meio da ampliação da autonomia

•

•

5.3UNIDADE TEMÁTICA –
CULTURA CORPORAL,
LAZER E TRABALHO
5.3.1

Introdução

A Unidade Temática Cultura corporal, lazer e trabalho tem por
objetivos: desenvolver a reflexão pedagógica em relação à historicidade,
identificação, compreensão e análise dos conceitos de cultura corporal, lazer
e trabalho, considerando diversos outros conceitos inter-relacionados, como:
ócio, lúdico/ludicidade, tempo livre/tempo disponível, recreação, espaço e
lugar; identificar e compreender esses conceitos atrelados à vida cotidiana;
planejar e propor ações (partindo da utilização de métodos científicos) que
estabeleçam relações propositivas entre a diversidade de manifestações
culturais (incluindo aí as manifestações da cultura corporal) da comunidade
escolar, no sentido de contribuir com apropriação e produção da cultura,
por meio de conhecimentos, valores, condutas, habilidades e atitudes que
influenciem significativamente na vida dos estudantes e da comunidade da
qual fazem parte.
Por meio desta Unidade Temática, parte-se do entendimento do lazer
como uma dimensão da vida, essencial para o equilíbrio da vida cotidiana e
central para análise da sociedade, como prática de liberdade que, mediante
uma experiência lúdica e educativa pode proporcionar processos de reflexão
a respeito da realidade à nossa volta e que influencia nossas vidas, almejando
praticar a liberdade como um exercício de cidadania e participação social
(MARCASSA, 2003).
Trata-se de uma dimensão da cultura, portanto, construída por meio
da vivência lúdica de manifestações culturais em um tempo/espaço conquistado pelo sujeito ou grupo social, estabelecendo relações dialéticas
com as necessidades, os deveres e as obrigações, especialmente com o
trabalho produtivo (GOMES, 2008), pois o “lúdico é a condição de usufruir
da vida e o trabalho, sua condição de manutenção” (FREIRE, 2016, p. 335).
Desta forma, deve-se pensá-lo por meio da interdisciplinaridade,
perpassando todos os saberes desenvolvidos no ambiente escolar, em que
serão tematizados conhecimentos contextualizados da Educação Física,
ITINERÁRIO FORMATIVO DE APROFUNDAMENTO
LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS

214

Sociologia, História, Filosofia, Psicologia, Biologia, Fisiologia, dentre outros.
Por meio das ações pedagógicas desta Unidade Temática, professor e
estudantes poderão se aproximar, vislumbrar e vivenciar os demais espaços
educativos/educadores das comunidades/cidades, já que a cidade educa
e, enquanto educadora, a cidade também é educanda. Muito da tarefa
educativa citadina implica a nossa posição política e, obviamente, a maneira
como exercemos ou não o poder na cidade. “A política dos gastos públicos,
a política cultural e educacional, a política de saúde, a dos transportes, a
do lazer” (FREIRE, 2001, p. 13). Todas essas questões devem transversalizar
o ambiente escolar de forma crítica e com vistas à transformação em uma
sociedade menos desigual e verdadeiramente humana.
Diante disto, a escola é entendida como um potencial espaço de lazer
e trabalho dos estudantes, pois é um dos diversos espaços culturais de
socialização das pessoas, de valorização e respeito à diversidade cultural,
da possibilidade de apreensão e ressignificação dos conhecimentos historicamente produzidos, de apreensão e produção da cultura, possibilitando à
comunidade educativa, além do desenvolvimento de habilidades, atitudes,
valores e competências, um espaço privilegiado para a produção de cultura,
por meio da vivência lúdica de diferentes conteúdos (GOMES, 2008) e para
a efetivação de propostas de educação para e pelo lazer.
O entendimento de uma educação para e pelo lazer caracteriza-se
pelos processos de formação dos indivíduos na sociedade, compreendendo
o lazer tanto como um meio, um veículo para a educação (educação pelo
lazer), e como um objeto de educação, em que é necessário um estímulo
para que ocorra (educação para o lazer), caracterizando assim seu duplo
aspecto educativo (MARCELLINO, 2010).
Desta forma, o ambiente escolar possibilitaria que o cidadão se
transformasse em estudante e o estudante retomasse seu papel de cidadão,
sendo a escola entendida e vislumbrada como um dos mecanismos para a
viabilização da vida em comunidade nas cidades, recebendo estímulos e
influências dos demais espaços (FARIA, 2011).
Com base no exposto, o lazer, por meio do seu estudo, pesquisa,
compreensão e usufruto compartilhado, tem o potencial de materializar-se
enquanto espaço propício para a conquista e desenvolvimento da cidadania
e da dignidade humana, no sentido de tornar-se um verdadeiro inédito viável,
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um inédito real e verdadeiro, que pode possibilitar novas formas de convivência na escola, tornando-a uma escola mais viva, que possibilite a cada
um viver, da forma mais plena possível, suas potencialidades, conhecendo
novos e diferentes modos de pensar e viver em um mundo contemporâneo
que se transforma a passos largos e apressados.
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(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.

(EM13LGG102) Análise crítica de manifestações da
cultura corporal, com identificação de preconceitos
e estereótipos associados a grupos minoritários,
interesses econômicos, ideológicos e políticos.

(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.

(EM13LGG204) Problematização de direitos em relação
às manifestações da cultura corporal, pela vivência
de modos inclusivos dessas manifestações e pela
análise, produção e circulação de discursos sobre elas,
levando em consideração os valores democráticos.

(EM13LGG202) Análise de processos de valorização/
desvalorização das manifestações da cultura corporal,
em função de marcadores sociais como classe social,
gênero, local de origem, etnia, religião entre outros.

(EM13LGG201) Vivência de manifestações da cultura
corporal, provenientes de diferentes grupos culturais,
com problematização de identidades e valores, bem
como pela escolha consciente de gestos e expressões
verbais, condizentes com o respeito à diversidade,
aos objetivos e ao contexto de integração.

(EM13LGG104) Ampliação de possibilidades de
se movimentar, por meio da vivência, de gestos/
movimentos, das diferentes manifestações da
cultura corporal e dos conhecimentos históricos,
científicos e culturais que as embasam.

(EM13LGG103) Vivência da diversidade de manifestações da
cultura corporal, com análise e reflexão sobre como gestos/
movimentos são historicamente construídos e como podem
ser aprendidos, considerando aspectos sociais, culturais,
biomecânicos, fisiológicos, expressivos e de suas relações
com os diferentes contextos dessas manifestações culturais.

Habilidade da Área

Habilidade do Eixo

5.3.2 Quadro organizador
• Compreender os diferentes
posicionamentos teórico-práticos
em relação à cultura corporal,
analisando criticamente as questões
controversas, relacionadas
às manifestações da cultura
corporal, por meio da investigação
de diferentes pontos de vista
cientificamente elaborados.
• Identificar e analisar criticamente as
diversas formas de materialização
da cultura corporal da comunidade
escolar.
• Identificar e analisar criticamente
os diversos discursos em torno das
manifestações da cultura corporal
presentes na comunidade e nas
diversas mídias digitais (páginas da
internet, redes sociais, programas
especializados de TV, jornais, rádio,
podcasts, entre outros), avaliando
como essas práticas impactam os
processos de formação dos sujeitos
contemporâneos.
• Reconhecer o lazer como direito
social previsto na Constituição
Federal.
• Compreender o lazer inserido
no âmbito da cultura e como
possibilidade de produção da cultura.
• Compreender as relações entre
tempo/espaço de lazer, escola e
educação (educação para e pelo
lazer).

Objetivos de Aprendizagem
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(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(ens).

(EMIFLGG03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou pesquisas
(bibliográfica, exploratória,
de campo, experimental
etc.) em fontes confiáveis,
informações sobre Português
brasileiro, língua(s) e/ou
linguagem(ens) específicas,
visando fundamentar reflexões
e 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), 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.
• Identificar os entendimentos dos
estudantes em relação aos conceitos
de lazer, ócio, lúdico/ludicidade,
recreação, lazer sério, tempo livre/
tempo disponível, espaço e lugar.
• Compreender as relações
estabelecidas entre a cultura
(EM13LGG302) Vivência da diversidade de manifestações
corporal e os conceitos
da cultura corporal, com reflexão sobre suas origens,
cientificamente elaborados de lazer,
desenvolvimento histórico, cultural e social, e análise
ócio, lúdico/ludicidade, recreação,
dos valores e visões de mundo que expressam.
lazer sério, tempo livre/tempo
disponível, espaço e lugar.
(EM13LGG303) Análise de questões controversas
• Compreender as manifestações do
relacionadas às manifestações da cultura corporal,
lúdico em diferentes fases da vida
com investigação de diferentes pontos de vista, para
(infância, adolescência, vida adulta e
formação de opinião sustentada em argumentos.
envelhescência).
(EM13LGG304) Análise de políticas públicas de lazer e
• Compreender as relações entre lazer
esporte, da investigação de sua eficácia nos contextos
e saúde/saúde coletiva.
locais e de processos de discussão e intervenção, pela
• Identificar e compreender as
garantia do direito ao lazer e à vivência da diversidade, de
diversas formas desviantes de lazer,
manifestações da cultura corporal, com mobilização de
furto e corrupção do lúdico que
conhecimentos de gêneros e práticas próprias para isso.
perpassam a vida dos estudantes.
• Identificar os valores expressos
(EM13LGG305) Análise de modos de participação em
por meio das correntes
relação à elaboração de políticas públicas e de atividades
moralista, romântica, utilitarista e
comunitárias, que favoreçam a vivência das manifestações
compensatória do lazer.
da cultura corporal e o debate público, quanto ao direito
ao lazer e ao esporte, na perspectiva da defesa e conquista • Identificar e compreender as
funções (descanso, divertimento e
de uma cidadania plena, com processos inclusivos.
desenvolvimento) e os interesses
(EM13LGG501) Seleção e vivência de gestos/movimentos
relacionados ao tempo/espaço de
de diferentes manifestações da cultura corporal, de
lazer (físicos, manuais, artísticos,
forma crítica, reflexiva, autoral, investigativa e criativa.
intelectuais, sociais, ecológicos,
turísticos e virtuais).
(EM13LGG502) Análise de preconceitos, estereótipos
• Compreender as relações entre
e situações de injustiça, no acesso e/ou na divulgação
tempo/espaço de lazer, consumo e
de manifestações da cultura corporal, em discursos que
indústria cultural.
circulam em diferentes esferas e mídias, e pela vivência
crítica e reflexiva dessas manifestações, com postura
de enfrentamento a preconceitos e estereótipos.

(EM13LGG301) Vivência da diversidade de
manifestações da cultura corporal, de diferentes
matrizes culturais pautadas: pelo respeito aos
demais; pela equidade, pela inclusão; e pela análise
de relações entre manifestações da cultura corporal,
consumo, meio ambiente e Direitos Humanos.
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(EMIFLGG07) Identificar e
explicar questões socioculturais
e ambientais passíveis de
mediação e intervenção por
meio de práticas de linguagem.

(EMIFLGG06) Propor e testar
soluções éticas, estéticas,
criativas e inovadoras, para
problemas reais, utilizando as
diversas línguas e linguagens
(imagens estáticas e em
movimento; línguas; linguagens
corporais e do movimento,
entre outras), em um ou mais
campos de atuação social,
combatendo a estereotipia,
o lugar-comum e o clichê.

(EMIFLGG05) Selecionar e
mobilizar intencionalmente,
em um ou mais campos de
atuação social, recursos
criativos de diferentes línguas
e linguagens (imagens
estáticas e em movimento;
música; linguagens corporais
e do movimento, entre outras),
para participar de projetos
e/ou processos criativos.

• Compreender as relações entre
tempo/espaço de lazer e mundo do
trabalho.
• Compreender a influência da cultura
digital no fenômeno do lazer e a
atribuição de sentidos e significados
relacionados ao lazer por meio das
mídias digitais.
• Vivenciar manifestações da cultura
corporal para o usufruto no tempo/
(EM13LGG701) Usos significativos das tecnologias digitais
espaço do lazer, reconhecendo os
da informação e comunicação (TDIC) e de novas formas de
espaços da cidade que possibilitam
produzir, circular e receber discursos e atos de linguagem.
experiências de qualidade no que se
Explorar e utilizar, entre outras possibilidades: ferramentas
refere à cultura corporal.
para pesquisa e edição de textos, áudios, fotos e vídeos;
• Identificar as características e
dicionários digitais; e aplicativos, jogos e softwares que
necessidades da comunidade
promovam interações e acesso às manifestações da
escolar no que se refere ao tempo/
cultura corporal. Reflexão crítica sobre o funcionamento de
espaço de lazer.
novas tecnologias e dos valores éticos envolvidos em seus
• Identificar as formas de uso dos
usos; e análise de impactos produzidos na apropriação,
espaços (principal, derivado e
reconfiguração e distribuição de conteúdos nas redes,
combinado) e sua relação com
nas interações sociais e no trato com a diversidade.
a apropriação educativa ou não
desses espaços no tempo/espaço
(EM13LGG702) Problematização e vivência de diversos
de lazer (barreiras e facilitadores).
usos, formas e alcances da tecnologia, nas diferentes
• Identificar políticas públicas
práticas de linguagem de diferentes campos de atuação
voltadas para o lazer em âmbito
e na avaliação de como essas práticas impactam os
municipal, estadual e nacional.
processos de formação dos sujeitos contemporâneos.
• Pesquisar, planejar e propor um
(EM13LGG703) Vivência, criação e produção, em autoria
programa/projeto de intervenção
colaborativa de textos ou atos de linguagem, com as
sociocultural no âmbito do lazer,
diferentes linguagens e com a vivência de tecnologias
voltado para a vida de qualidade da
digitais. Esse desenvolvimento implica conhecer e
comunidade escolar, valorizando as
explorar as potencialidades das tecnologias para a
manifestações da cultura corporal,
criação de trabalhos coletivos e colaborativos, em
de forma crítica, reflexiva, ética,
práticas como: criação de enciclopédias colaborativas,
autoral, investigativa, criativa e
dicionários de regionalismos, videodança, jogos e
inovadora.
aplicativos relacionados às manifestações da cultura
corporal entre outras, pressupondo dimensões de
criatividade, inovação, colaboração, ética e valores.

(EM13LGG503) Promoção da diversidade de
manifestações da cultura corporal adequadas às
necessidades e interesses dos estudantes, que permitam
processos de identificação de sentidos, significados
e escolhas, conforme os Projetos de Vida. Esse
desenvolvimento implica expressar identidades, favorecer
a integração com a comunidade, engajar-se por meio
do tempo/espaço de lazer e estabelecer relações entre
manifestações da cultura corporal, lazer, saúde e trabalho.
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(EMIFLGG09) Propor e testar
estratégias de mediação e
intervenção sociocultural
e ambiental, selecionando
adequadamente elementos
das diferentes linguagens.

(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.
(EM13LGG704) Práticas de investigação, pesquisa,
produção e distribuição de informação no contexto digital,
tanto no âmbito de práticas de linguagem próprias dos
componentes, em seus processos de estudos, como no
âmbito de projetos da área. Esse desenvolvimento implica
a dimensão ética, colaborativa e criativa na produção
e distribuição do conhecimento nas redes, bem como
o fortalecimento da busca pelo conhecimento e pelo
aprendizado por meio da ampliação da autonomia.

• Promover a vivência da diversidade
de manifestações da cultura
corporal adequadas às necessidades
e interesses dos estudantes e da
comunidade escolar, que permitam
processos de identificação de
sentidos, significados e escolhas,
conforme os Projetos de Vida,
expressando identidades,
favorecendo a integração com a
comunidade e o estabelecimento de
relações entre as manifestações da
cultura corporal e o tempo/espaço
de lazer.
• Investigar, pesquisar, produzir
e distribuir informação e
conhecimento no contexto digital de
forma ética, colaborativa e criativa,
na produção e sociabilização do
conhecimento nas redes, bem
como fortalecer a busca pelo
conhecimento e pelo aprendizado
por meio da ampliação da
autonomia.

5.4
ESTRATÉGIAS PARA O SEU
DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO
No que se refere ao planejamento, o conhecimento do contexto pode
ser o ponto de partida, em que devem ser considerados aspectos como:
condições objetivas (condições de trabalho) e subjetivas (condições de
formação); saberes cotidianos, interesses e características dos estudantes,
reconhecendo-se e valorizando-se a diversidade das juventudes.
Por meio da pesquisa no ambiente escolar, entendida como uma
incursão pelo desconhecido, partindo de conhecimentos e saberes prévios,
advindos dos conteúdos e da sua confrontação com a realidade objetiva,
possibilita-se propor, planejar e iniciar processos de investigação por parte
dos estudantes, que “efetivamente contribuam para o enriquecimento
cultural da humanidade” (SAVIANI, 2008, p. 39). Por meio da tematização
das manifestações da cultura corporal, professor e estudantes poderão
acessar, de forma dialógica, diferentes discursos, representações e conhecimentos dos diversos grupos sociais, podendo produzir novos significados
em relação às manifestações propostas e sua relação com a saúde/saúde
coletiva, o tempo/espaço de lazer e o mundo do trabalho, almejando uma
vida de qualidade.
Desta forma, a leitura/escuta/apreciação/vivência e a análise de
discursos e atos de linguagem em relação às manifestações da cultura
corporal poderão ocorrer por meio de contextualização, problematização
e propostas de investigação da realidade vivida pelos estudantes inseridos
na comunidade escolar (NEIRA, 2016).
A seleção das manifestações da cultura corporal deverá levar em
consideração sua relevância social de maneira global e de forma específica
ao contexto em questão, e sua aprendizagem visa favorecer a ampliação
das capacidades de integração sociocultural, reflexões, articulações e o
usufruto das possibilidades relacionadas ao tempo/espaço de lazer, além
da promoção e manutenção da saúde/saúde coletiva (SANTOS; MONDIN,
2018).
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Como possibilidades, cita-se o planejamento de ações pedagógicas
com experiências em espaços onde tais manifestações acontecem, momentos
de fruição, de apresentação, discussão e vivência com outros atores sociais
(especialistas, professores que trabalham com essas manifestações em outros
tempos/espaços, praticantes, atletas, entre outros), análise e interpretação
de materiais escritos de gêneros literários diversos, como livros, artigos,
revistas, notícias, poemas entre outros, proposição e realização de pesquisas
orientadas entre outras possibilidades (NEIRA, 2016; NEIRA; NUNES, 2020).
Cabe ao professor de Educação Física, considerando e partindo da
realidade concreta dos estudantes, estimular e possibilitar a pesquisa orientada, o acesso, a identificação, a vivência, a problematização, a análise, a
(re)significação das manifestações da cultura corporal, vinculadas à saúde/
saúde coletiva e ao tempo/espaço de lazer.
Para auxiliar significativamente nesse processo, torna-se imprescindível
o uso de forma pedagógica, crítica, responsável, ética, estética, criativa,
acessível e técnica das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e
das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), no sentido
de ampliação das formas de acesso e conhecimento da diversidade cultural
humana, auxiliando sobremaneira no processo de ensino-aprendizagem.
Para o trabalho com esta Trilha de Aprendizagem, recomenda-se o
planejamento a partir das metodologias inventivas e ativas, que se apresentam como alternativa viável/adaptável, centradas na participação efetiva,
na aprendizagem participativa, visando a autonomia e emancipação dos
estudantes, seu protagonismo na construção do conhecimento, no desenvolvimento de aprendizagens e na busca dos objetivos referentes ao projeto
de vida, por meio da valorização e estímulo dos sentimentos de participação,
de percepção de competência, além da persistência nos estudos.
Este processo, construído de forma conjunta entre professor e estudantes, é caracterizado pela flexibilidade, pelo compartilhamento de materiais,
de técnicas, de tecnologias, de tempos e espaços diversos, seja no ambiente
escolar ou fora dele. “As metodologias ativas, num mundo conectado e
digital, expressam-se por meio de modelos de ensino híbridos, com muitas
possíveis combinações” (MORAN, 2018, p. 4), podendo transformar as escolas em espaços ainda mais privilegiados para o conhecimento, por meio
do estímulo à criatividade, à criação conjunta e da busca por soluções em
que professores e estudantes aprendam e se desenvolvam a partir situações
concretas, tomadas de sentido, portanto significativas para os estudantes.
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Como exemplos de metodologias ativas que podem ser inseridas no
planejamento docente, citam-se a abordagem da sala de aula invertida, o
modelo invertido de aprendizagem, os estudos de caso, a aprendizagem
baseada em problemas, a aprendizagem por projetos, a gamificação dos
processos (gamificação de conteúdo e/ou gamificação estruturada), as propostas de investigação (pesquisas) da realidade, o uso de vídeos e imagens
de autoria dos estudantes, entre outras possibilidades de ações pedagógicas,
com a utilização de recursos e tecnologias disponíveis, objetivando ampliar
a qualidade do processo de ensino-aprendizagem.
Dentre as estratégias metodológicas para o desenvolvimento da Trilha
de Aprendizagem formativa, citam-se:

•

Investigação e ampliação dos conhecimentos do tema/problema
a ser enfrentado, e análise do seu funcionamento e efeitos na
sociedade, da sua vinculação nas diferentes mídias, por meio da
utilização de metodologias ativas.

•

Análise de diferentes pontos de vista a partir da seleção, sistematização, compreensão e análise de informações, com base em
curadoria para ampliação da capacidade de interpretação.

•

Diagnóstico da realidade sobre a qual se pretende atuar, incluindo
a busca de dados oficiais e a escuta da comunidade local.

•

Pesquisa e análise das manifestações da cultura corporal da
comunidade escolar atreladas à saúde/saúde coletiva e ao lazer.

•

Vivência de manifestações da cultura corporal voltadas à fruição
do lazer e à promoção da saúde/saúde coletiva.

•

Desenvolvimento da capacidade de pesquisar, respeitando os
princípios do método científico.

•

Levantamento de hipóteses a respeito das manifestações da cultura
corporal da comunidade escolar e suas inter-relações com a saúde/
saúde coletiva e com o tempo/espaço de lazer.

•

Planejamento, execução e avaliação de ações socioculturais que
respondam às necessidades e interesses investigados do contexto.
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Proposição de programas/projetos socioculturais criativos e inovadores, voltados para o desenvolvimento das manifestações da
cultura corporal, relacionados à saúde/saúde coletiva e ao tempo/
espaço de lazer da comunidade escolar.
•

Superação de situações de estranheza, resistência, conflitos interculturais, dentre outros possíveis obstáculos, com necessários
ajustes de rota.

•

Registro e divulgação de todo o processo relacionado ao programa/
projeto sociocultural elaborado (por meio de portfólio, mural físico,
mural virtual etc.).

•

Publicização de todo o processo por meio do uso das diversas
mídias, incluindo feedback da comunidade/público-alvo participante
do projeto/programa/ intervenção.

A avaliação deve possibilitar que os estudantes estejam no centro do
processo de ensino-aprendizagem, tendo como foco o seu desenvolvimento
integral, protagonismo, projeto de vida e a formação para lidar de forma crítica,
ética, criativa, inovadora e responsável diante do contexto e dos desafios
do século XXI. Para tanto, é preciso diversificar processos e instrumentos
avaliativos, a fim de que sejam capazes de verificar o desenvolvimento das
Competências Gerais da BNCC.
Com o intuito de tornar mais nítido e explícito o processo de avaliação
da aprendizagem e ampliar as possibilidades de ensino-aprendizagem, por
meio do trabalho com esta Trilha de Aprendizagem, sugere-se a incorporação
das três dimensões dos conteúdos, que poderão ser explicitadas, vivenciadas
e apreendidas nesse processo. Tratam-se das dimensões dos conhecimentos
(ensinados de forma conceitual, científica, histórica, política, econômica,
psicológica, social, estética, legal, filosófica, cultural, ideológica, educacional
etc.), dos conteúdos procedimentais (relacionados ao saber fazer, colocar
em prática, a interpretação corporal daquilo que foi apreendido em relação
à dimensão dos conhecimentos) e dos conteúdos atitudinais (referente às
normas, aos valores e às atitudes desenvolvidas junto com os estudantes
durante todo o processo) (FRANCO, 2017; ZABALA; ARNAU, 2010, 2020).
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Desta forma, os critérios avaliativos da aprendizagem deverão ser
discutidos e propostos de maneira conjunta pelos envolvidos no processo,
contribuindo para o entendimento do que está sendo tematizado em determinado período letivo, ampliando a compreensão e responsabilidade, por
parte dos estudantes, em relação ao que o professor pretende alcançar.
São exemplos de critérios de avaliação (FRANCO, 2017; PARANÁ, 2008):

•

Identificação, vivências, análise crítica, ressignificação, aprofundamento, ampliação e produção de conhecimentos e saberes.

•

Resolução de situações-problema de forma criativa e inovadora,
sem desconsiderar as opiniões dos demais colegas.

•

Respeito ao posicionamento de colegas e do grupo, propondo
soluções para as divergências.

•

Organização, cooperação, solidariedade e coletividade.

•

Comprometimento e envolvimento no processo pedagógico.

•

Empenho, interesse, criatividade e perseverança durante a realização das atividades.

Ao planejar uma avaliação da aprendizagem, o professor deverá
propiciar situações-problema que estimulem a coletividade, que valorizem
a participação ativa e efetiva de todos, e que possibilitem a criatividade
e a (re)criação por parte dos estudantes (BARBOSA, 2014), favorecendo
a autonomia e o acesso, de forma contextualizada, aos saberes historicamente produzidos pela humanidade, representados aqui pela diversidade
de manifestações da cultura corporal e suas inter-relações com a saúde/
saúde coletiva, com o tempo/espaço de lazer e com o mundo do trabalho.
As situações-problema, cuidadosamente planejadas e propostas,
deverão possibilitar que os estudantes não apenas sejam capazes de realizar
ações pontuais ou responder a questões reais, “mas também que sejam
competentes para agir diante de realidades” que se farão presentes em
outros contextos, por meio da integração de conhecimentos, habilidades e
atitudes (ZABALA; ARNAU, 2010).
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No processo de avaliação da aprendizagem, voltada para a aquisição de
competências, habilidades, conhecimentos e atitudes dos estudantes, devem
ser considerados: “a observação, a análise e a conceituação de elementos
que compõem a totalidade da conduta humana” (DARIDO; SOUZA JR.,
2007, p. 23). Desta forma, é imprescindível o estabelecimento de relações
dialéticas entre a cultura corporal, a saúde/saúde coletiva, o tempo/espaço
de lazer e o mundo trabalho, por meio do uso de conceitos, conhecimentos
e procedimentos tradicionalmente abordados por outros componentes
curriculares, possibilitando que o professor e os/as estudantes reflitam,
repensem e reorientem os percursos pedagógicos, em uma perspectiva
que viabilize o entendimento de totalidade em relação à diversidade de
manifestações da cultura corporal (PARANÁ, 2018).
A valorização das diversas formas de linguagem, relacionadas ao
processo avaliativo, possibilita, por meio da intervenção pedagógica do
professor, a diversificação e ampliação dos processos de avaliação da
aprendizagem, podendo ocorrer de variadas formas inter-relacionadas, como:
a avaliação diagnóstica, formativa, mediadora; avaliação da produção (do
percurso – portfólios digitais, narrativas, relatórios, observação); avaliação
por rubricas (competências pessoais, cognitivas, relacionais, produtivas);
avaliação dialógica; avaliação por pares; autoavaliação; avaliação on-line;
avaliação integradora, entre outras, em que os estudantes demonstrem o
que aprenderam, por meio de processos dinâmicos, criativos e socialmente
relevantes, que mostrem efetivamente a sua evolução e o percurso realizado
(MORAN, 2018).
Neste processo, o professor utilizará diversos instrumentos avaliativos
das aprendizagens dos estudantes, como por exemplo: rodas de conversa,
questionamentos orais, dinâmicas de grupo, avaliação escrita, discussão e/ou
apontamentos de elementos apreendidos, trabalhos individuais e em grupos,
fichas individuais, fotografias, filmagens, páginas na internet, podcasts, peças
teatrais, debates, júri simulado, (re)criação e adaptação de manifestações
da cultura corporal, exposições, pesquisas orientadas individualmente e/ou
em grupo, seminários, portfólio, autoavaliação, entre tantos outros.
A seleção das formas de avaliação, técnicas e instrumentos avaliativos,
considerados meios inerentes ao processo, e não fins em si mesmos, deverá
ser feita em função dos objetivos de aprendizagem estabelecidos para cada
trilha (FRANCO, 2017).
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Para compreender melhor o processo de ensino-aprendizagem e a
avaliação inerente a ele, o professor poderá fazer uso de diversos procedimentos de registro do cotidiano escolar, como por exemplo, observação,
questionários, filmagem e fotografia de atividades, conversas individuais
e/ou em grupos, debates entre outros. Esses procedimentos são indissociáveis, “pois é a documentação da trajetória percorrida que permitirá o
exame detalhado do processo e as considerações sobre seus efeitos” nos/as
estudantes, dando sentido às atividades de ensino e de avaliação propostas
(MÜLLER; NEIRA, 2018, p. 779).
Os resultados dessas avaliações, registrados em relatórios, portfólios
e outros meios que traduzam o percurso de cada estudante podem servir
como referência ao planejamento de programas de formação continuada
de professores, de forma a promover o desenvolvimento profissional, a qualificação do trabalho docente e o aprimoramento de práticas pedagógicas
(CONSED, 2020).
Nesse sentido, por meio do trabalho com esta Trilha de Aprendizagem,
o professor deverá constantemente conceber novas formas de avaliar e
pensar o processo como um todo, visando a atribuição de sentido e significado, além da garantia de maior coerência entre os objetivos definidos,
os procedimentos metodológicos adotados e o processo de avaliação da
aprendizagem, uma vez que as práticas avaliativas dialogam com as estratégias didático-metodológicas, integradas em um processo de caráter
formativo, permanente e cumulativo (BRASIL, 2018).
A possibilidade de usos diversificados da tecnologia e de recursos
digitais como meios facilitadores, inseridos no processo de ensino-aprendizagem, amplia as possibilidades de verificação da aprendizagem por meio
da variedade de formas de avaliação possíveis (RODRIGUES, 2015).
O processo de avaliação deverá constituir-se como um conjunto de
trabalhos e atividades, dotados de sentido e significado, que demonstrem
objetivamente os percursos dos estudantes, do como estão se apropriando
dos conteúdos tematizados, das habilidades que estão desenvolvendo, do
quanto estão avançando e do quanto necessitam de suporte e auxílio no
processo atrelado à construção dos seus projetos de vida e consolidação
da sua formação integral (BAGNARA; FENSTERSEIFER, 2019).
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6

TRILHA DE APRENDIZAGEM –
YO EN EL MUNDO
6.1 INTRODUÇÃO

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o Ensino Médio
(BRASIL, 2018) prevê a flexibilização do ensino, oportunizando uma Formação
Geral Básica e a oferta de Itinerários Formativos que possibilitem novas
experiências educativas em um novo contexto socioeducacional. Dessa
forma, esta Trilha de Aprendizagem em Língua Espanhola (LE), da área de
Linguagens e suas Tecnologias que, como tal, deverá contemplar as sete
competências apresentadas para área na BNCC.
Essa Trilha de Aprendizagem justifica-se pela importância do plurilinguismo, característica da globalização. Neste sentido, Castro Pinto (2013)
questiona se o plurilinguismo pode ser um trunfo para o entendimento de
como se estuda a língua estrangeira, seja como uma segunda língua, ou
outra denominação que se queira utilizar, e cita o Quadro Referencial Comum
Europeu para o Ensino de Línguas, de 2001, em que se faz presente o termo
plurilinguismo descrito como o conjunto de línguas que uma pessoa pode
falar.
Assim como a questão da proposta de que um currículo seja o mais
plurilíngue possível, entende-se que a complexidade do ensino e da aprendizagem de uma língua, sendo esta estrangeira ou materna, está também na
compreensão de que a língua é atravessada por interesses que estão além
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da responsabilidade do professor na sala de aula, por exemplo. Isso se deve
ao fato de que existe um planejamento linguístico em que, de acordo com
Correa (2009), nem sempre a organização linguística de uma sociedade
consegue atender às necessidades de sua comunidade.
O objetivo geral deste IFLE é que os discentes desenvolvam a compreensão leitora e escrita, bem como a produção oral e escrita, por meio de
diferentes gêneros discursivos, estabelecendo o contexto histórico, social,
político e cultural de diferentes povos que falam a Língua Espanhola, entendendo que, durante o percurso da Trilha de Aprendizagem, os estudantes
desenvolvam as competências comunicativa e (inter)pluricultural, de maneira
que compreendam que o estudo de uma língua estrangeira não se resume à
compreensão de elementos estruturais ou linguísticos, mas envolve também
fenômenos pragmáticos, culturais, sociolinguísticos etc.
Para a efetivação desse objetivo geral será necessária a ampliação
de objetivos específicos, conforme seguem: estabelecer a relação entre o
sujeito e a diversidade de contextos culturais do mundo hispânico; ampliar
a relação do sujeito no entorno familiar – do sujeito para o mundo, explorar
a relação do sujeito em contextos cotidianos, expandindo para o mundo
do trabalho; extrapolar as relações do sujeito para os meios digitais, explorando a complexidade das produções de sentido para diversos propósitos
comunicativos.
Para tanto, esta Trilha de Aprendizagem propõe quatro unidades
temáticas que contemplam um objetivo específico apresentado.
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6.2. UNIDADE TEMÁTICA:
DE ONDE VENHO?
6.2.1

Introdução

Produção de uma árvore genealógica de personagem real ou fictícia.
Envolve compreensão da passagem do tempo, das diferentes gerações, das
relações familiares, das migrações dos povos, um vislumbre a respeito das
diferentes culturas ao longo do tempo, de pesquisa, e não requer habilidades
linguísticas específicas em LE.
Ao introduzir todo um universo novo dentro da LE, é importante
refletir sobre o que nos torna quem somos, como somos, de onde viemos,
por que vivemos, como vivemos etc. A ideia deste projeto é buscar essa
reflexão sob um ponto de vista que não requeira conhecimentos em língua
estrangeira, mas que auxilie a pesquisa e a compreensão de que a língua
é apenas um dos constitutivos da identidade do sujeito, especialmente em
um mundo globalizado, em que há acesso a tanta informação e culturas
diversas pelos meios digitais, por exemplo.
Ainda que o estudante não escolha a história de sua própria família,
ao pensar em um contexto de passagem do tempo, propicia-se a ele uma
oportunidade para pensar nas transformações da cultura, da língua, dos
costumes, entre tantos outros constitutivos de identidade dos sujeitos.
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corporais e do movimento, entre outras), para
participar de projetos e/ou processos criativos.

(EMIFCG03) Utilizar informações,
(EMIFLGG03) Selecionar e sistematizar, com base em
conhecimentos e ideias resultantes de
estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de
investigações científicas para criar ou
propor soluções para problemas diversos. campo, experimental etc.) em fontes confiáveis, informações
sobre Português brasileiro, língua(s) e/ou linguagem(ens)
(EMIFCG04) Reconhecer e
específicas, visando fundamentar reflexões e hipóteses sobre
analisar diferentes manifestações
a organização, o funcionamento e/ou os efeitos de sentido
criativas, artísticas e culturais,
de enunciados e discursos, materializados nas diversas
por meio de vivências presenciais
línguas e linguagens (imagens estáticas e em movimento;
e virtuais, que ampliem a visão
música; linguagens corporais e do movimento, entre outras),
de mundo, a sensibilidade, a
identificando os diversos pontos de vista e posicionando-se
criticidade e a criatividade.
mediante argumentação, com o cuidado de citar as
fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando
(EMIFCG05) Questionar, modificar
apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias.
e adaptar ideias existentes e criar
propostas, obras ou soluções criativas,
(EMIFLGG05) Selecionar e mobilizar intencionalmente,
originais ou inovadoras, avaliando e
em um ou mais campos de atuação social, recursos
assumindo riscos para lidar com as
criativos de diferentes línguas e linguagens (imagens
incertezas e colocá-las em prática.
estáticas e em movimento; música; linguagens

(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.

• Utilizar estratégias de busca/pesquisa
de textos confiáveis.
• Selecionar informações, tendo em
vista objetivos de busca e/ou de
pesquisa previamente definidos e
tratar a informação de acordo com a
intencionalidade de uso.
• Compreender o conteúdo temático.
• Selecionar informações relevantes
sobre o objeto de estudo definido.
• Analisar, compreender e relacionar
discursos e atos de linguagem a seus
contextos de produção e circulação.
• Analisar e identificar usos de recursos
expressivos (linguísticos, gestuais,
artísticos, multissemióticos) e seus
efeitos de sentidos.
• Reconhecer a intencionalidade dos
produtores, discursos e atos de
linguagem.
• Apropriar-se das características dos
gêneros discursivos escritos, para uso
da LE, em suas produções escritas.
• Relacionar condições sociais,
históricas, geográficas e culturais a
usos das variedades da LE e a grupos
de falantes de LE.

(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 de movimento, entre
outras), situando-os no contexto de um ou mais
campos de atuação social e considerando dados e
informações disponíveis em diferentes mídias.

(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.

Objetivo de Aprendizagem

Habilidade da Área

Habilidade do Eixo

6.2.2 Quadro organizador
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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.

(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.

(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.

(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.

(EMIFLGG11) Selecionar e mobilizar intencionalmente
conhecimentos e recursos das práticas de
linguagem, para desenvolver um projeto pessoal
ou um empreendimento produtivo.

(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.

(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.

(EMIFLGG07) Identificar e explicar questões
socioculturais e ambientais, passíveis de mediação e
intervenção, por meio de práticas de linguagem.

(EMIFLGG06) Propor e testar soluções éticas, estéticas,
criativas e inovadoras para problemas reais, utilizando
as diversas línguas e linguagens (imagens estáticas e em
movimento; línguas; linguagens corporais e do movimento,
entre outras), em um ou mais campos de atuação social,
combatendo a estereotipia, o lugar-comum e o clichê.

6.3 UNIDADE TEMÁTICA
– QUEM SOU EU?
6.3.1 Introdução
Essa Unidade Temática destina-se à produção de um vídeo, apresentando a si mesmo em LE. Requer desenvolvimento de roteiro escrito, com
auxílio do professor, e treino da fala, da pronúncia, conhecimentos em LE.
Envolve reflexão sobre si mesmo, como sujeito que se posiciona no mundo,
além de criatividade e protagonismo.
Este projeto está voltado para um momento em que o estudante terá
mais condições de se posicionar, enquanto sujeito constituído e em construção, capaz de se expressar minimamente em LE e que o coloca como
centro, neste momento formativo. Aqui ele deve refletir sobre quem é e qual
imagem deseja passar, sobre a intenção do que revelará sobre si mesmo
e, além disso, propicie a si um momento de reflexão sobre seu papel social
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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.

(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.

(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.

(EMIFCG03) Utilizar informações,
conhecimentos e ideias resultantes de
investigações científicas, para criar ou
propor soluções para problemas diversos.

(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.

(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.

Objetivo de Aprendizagem

(EMIFLGG07) Identificar e explicar
questões socioculturais e ambientais
passíveis de mediação e intervenção
por meio de práticas de linguagem.

• Relacionar discursos e atos de
linguagem a seus contextos
de produção e circulação.
• Recortar conteúdos de
acordo com intencionalidades
e objetivos da produção.
• Analisar usos de recursos
expressivos (linguísticos,
gestuais, artísticos,
multissemióticos) e seus
efeitos de sentido em LE.
(EMIFLGG04) Reconhecer produtos e/
• Identificar marcas linguísticas
ou processos criativos por meio de fruição,
que expressem posição do
vivências e reflexão crítica sobre obras ou
sujeito em relação ao que diz.
eventos de diferentes práticas artísticas,
• Utilizar recursos da coesão
culturais e/ou corporais, ampliando o repertório/
textual para produção de
domínio pessoal sobre o funcionamento e os
coerência do discurso.
recursos da(s) língua(s) ou da(s) linguagem(ens).
• Utilizar recursos linguísticos
e multissemióticos para
(EMIFLGG05) Selecionar e mobilizar
produzir textos orais em LE.
intencionalmente, em um ou mais campos de
• Fazer uso de recursos
atuação social, recursos criativos de diferentes
digitais para expressão e
línguas e linguagens (imagens estáticas e em
apresentação oral de sua
movimento; música; linguagens corporais e
produção (gravação de
do movimento, entre outras), para participar
vídeo).
de projetos e/ou processos criativos.

Habilidade da Área

Habilidade do Eixo

6.3.2 Quadro organizador
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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.

(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.

(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.

(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.

(EMIFLGG11) Selecionar e mobilizar
intencionalmente conhecimentos e
recursos das práticas de linguagem,
para desenvolver um projeto pessoal
ou um empreendimento produtivo.

(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.

(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.

6.4 UNIDADE TEMÁTICA –
POR ONDE PASSO?
6.4.1

Introdução

Esta Unidade Temática tem como principal ação a apresentação de
um ponto turístico, ou de sua cidade, podendo ser de 3 formas: folder, peça
publicitária (impressa ou digital) ou vídeo. Envolve pesquisa, reflexão sobre o
entorno, construção do texto em LE e criatividade na forma de apresentação.
Este projeto se volta para o entorno do estudante, numa reflexão
sobre os pontos positivos do lugar em que vive, na imagem que pode ser
veiculada, os atrativos que cotidianamente não dispensam atenção, nos
dados que precisam ser acurados antes de divulgados, para garantir que a
pessoa, vinda de fora desse contexto, tenha a melhor experiência possível.
Auxiliará a pensar nos desafios que o entorno apresenta, e pode proporcionar uma base de informações para questionar e agir sobre seu entorno,
prepará-lo para o engajamento em projetos de mobilização e intervenção
sociocultural e ambiental.
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(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.

(EMIFCG01) Identificar, selecionar,
processar e analisar dados, fatos e
evidências com curiosidade, atenção,
criticidade e ética, inclusive utilizando
o apoio de tecnologias digitais.

(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),
(EMIFCG04) Reconhecer e analisar
situando-os no contexto de um ou mais campos
diferentes manifestações criativas, artísticas
de atuação social e utilizando procedimentos e
e culturais, por meio de vivências presenciais
linguagens adequados à investigação científica.
e virtuais, que ampliem a visão de mundo,
sensibilidade, criticidade e criatividade.
(EMIFLGG04) Reconhecer produtos e/ou
processos criativos por meio de fruição, vivências
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar
e reflexão crítica sobre obras ou eventos de
ideias existentes e criar propostas, obras ou
diferentes práticas artísticas, culturais e/ou
soluções criativas, originais ou inovadoras,
corporais, ampliando o repertório/domínio
avaliando e assumindo riscos, para lidar
pessoal sobre o funcionamento e os recursos
com as incertezas e colocá-las em prática.
da(s) língua(s) ou da(s) linguagem(ens).
(EMIFCG08) Compreender e considerar
(EMIFLGG05) Selecionar e mobilizar
a situação, a opinião e o sentimento do
intencionalmente, em um ou mais campos de
outro, agindo com empatia, flexibilidade
atuação social, recursos criativos de diferentes
e resiliência, para promover o diálogo,
línguas e linguagens (imagens estáticas e em
a colaboração, a mediação e resolução
movimento; música; linguagens corporais e
de conflitos, o combate ao preconceito
do movimento, entre outras), para participar
e a valorização da diversidade.
de projetos e/ou processos criativos.

(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.

Habilidade da Área

Habilidade do Eixo

6.4.2 Quadro organizador
• Identificar e aprofundar
conhecimentos sobre uma
questão sociocultural ou
socioambiental selecionada.
• Selecionar fontes confiáveis,
considerando a definição prévia
do tema e recortes de acordo
com a intencionalidade.
• Apropriar-se criticamente de
processos de pesquisa e busca de
informação e dos novos formatos
de produção e distribuição do
conhecimento na cultura de rede.
• Qualificar dados e informações
que embasam a pesquisa,
conforme objetivos do projeto,
com ética e responsabilidade.
• Mobilizar conhecimentos para
explicar possibilidades de
mediação e intervenção.
• Mapear e criar, por meio
de práticas de linguagem,
possibilidades de atuação
social, política, artística e
cultural para enfrentar desafios
contemporâneos, discutindo
princípios e objetivos dessa
atuação de maneira crítica,
criativa, solidária e ética.

Objetivo de Aprendizagem
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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.

(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.

(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.

(EMIFLGG11) Selecionar e mobilizar
intencionalmente conhecimentos e
recursos das práticas de linguagem,
para desenvolver um projeto pessoal
ou um empreendimento produtivo.

(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.
• Formular propostas, para intervir
e tomar decisões que levem
em conta o bem comum local,
regional e global.
• Explorar tecnologias digitais
da informação e comunicação
(TDIC), compreendendo seus
princípios e funcionalidade,
e utilizá-las de modo ético,
criativo, responsável e adequado
a práticas de linguagem em
diferentes contextos.
• Utilizar diferentes linguagens,
mídias e ferramentas digitais, em
processos de estudo e produção
coletiva, colaborativa e projetos
autorais em ambientes digitais.
• Analisar opções de recursos
linguísticos e multissemióticos e
seus efeitos de sentido.
• Usar capacidades de leitura,
gêneros e procedimentos de
apoio à compreensão.
• Exercitar a autoria coletiva
de roteiros, com abertura
para o diálogo e participação
colaborativa.

6.5 UNIDADE TEMÁTICA – O
QUE POSSO CONTAR?
6.5.1 Introdução
Esta Unidade Temática possui como foco a elaboração de um podcast
ou um vlog em LE, em dupla ou grupo, sobre tema a escolher: 1) experiência na Trilha da Aprendizagem; 2) tema abordado no curso, que pode ser
cultural, científico etc.; 3) apresentar um problema do seu entorno; 4) que
conte uma história.
Requer auxílio do professor na elaboração do roteiro e envolve habilidades linguísticas. Importante ressaltar que a decisão sobre o tema a ser
abordado deve ser coletiva. Como último projeto da Trilha de Aprendizagem,
irá exigir do estudante uma análise crítica sobre a pesquisa, independentemente do tema escolhido e uma profunda reflexão sobre a mensagem,
a postura, o posicionamento, a quem se destina o empreendimento, considerando ser em LE. Também será requerida a colaboração em todas as
etapas do projeto, a percepção de que um produto cooperativo necessita
de muitas visões, discussões, prática e intervenções posteriores à execução
do produto para que atinja seu objetivo.
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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.

(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.

(EMIFLGG05) Selecionar e mobilizar intencionalmente, em
um ou mais campos de atuação social, recursos criativos
de diferentes línguas e linguagens (imagens estáticas e em
movimento; música; linguagens corporais e do movimento, entre
outras), para participar de projetos e/ou processos criativos.

(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(ens).

(EMIFLGG03) Selecionar e sistematizar, com base em estudos e/ou
pesquisas (bibliográfica, exploratória, de campo, experimental etc.)
em fontes confiáveis, informações sobre Português brasileiro, língua(s)
e/ou linguagem(ens) específicas, visando fundamentar reflexões e
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), 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.

(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.

• Fazer uso da Língua
Espanhola, com significação e
coerência, como resultado do
aperfeiçoamento de habilidades
e competências adquiridas
durante o percurso do IF.
• Exercitar a escuta e o diálogo na
autoria coletiva.
• Participar de práticas de
linguagem em ambientes digitais
de maneira ética e responsável.
• Organizar colaborativamente
grupos para trocar informações
sobre temas de interesse.
• Apresentar argumentos e contraargumentos na defesa de seu
ponto de vista.
• Analisar usos de recursos
linguísticos e multissemióticos
e seus efeitos de sentido na
parcialidade.
• Identificar e aprofundar
conhecimentos sobre uma
questão sociocultural ou
socioambiental selecionada.
• Discutir responsabilidades e
consequências éticas do uso
de ferramentas digitais de
informação e comunicação,
plataformas e mídias sociais,
entre outros.
• Produzir individual e
colaborativamente textos em LE,
para informar ou influenciar na
formação de opinião.

(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.

(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.

Objetivo de Aprendizagem

Habilidade da Área

Habilidade do Eixo

6.5.2 Quadro organizador
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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.

(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.

(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.

(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.

(EMIFLGG11) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos
e recursos das práticas de linguagem, para desenvolver um
projeto pessoal ou um empreendimento produtivo.

(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.

(EMIFLGG07) Identificar e explicar questões
socioculturais e ambientais passíveis de mediação e
intervenção por meio de práticas de linguagem.

(EMIFLGG06) Propor e testar soluções éticas, estéticas, criativas
e inovadoras para problemas reais, utilizando as diversas línguas e
linguagens (imagens estáticas e em movimento; línguas; linguagens
corporais e do movimento, entre outras), em um ou mais campos de
atuação social, combatendo a estereotipia, o lugar-comum e o clichê.

• Produzir textos escritos e
multissemióticos com o uso
de processos e procedimentos
trazidos pelas novas mídias.
• Usar recursos linguísticos
e multissemióticos com
intencionalidade.
• Definir contextos de produção,
circulação e recepção dos
resultados de processos criativos.
• Analisar condições de produção,
circulação, recepção de discursos
e atos de linguagem no universo
digital.
• Explorar ferramentas digitais de
informação e comunicação, com
intencionalidade, criticidade e
criatividade.

6.6 ESTRATÉGIAS PARA O SEU
DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO
A partir da perspectiva das metodologias ativas e do discurso como
prática social, visando, especialmente, a autogestão e a autonomia dos(as)
estudantes, é fundamental que a abordagem metodológica considere a
análise da intencionalidade discursiva, do funcionamento da língua e dos
efeitos de sentido, presentes nos discursos que circulam em diferentes
meios de comunicação, e a construção de sentidos por meio do contexto
de produção e o dialogismo.
O desenvolvimento das habilidades de produção e recepção de discursos em LE requer seleção e mobilização de conhecimentos linguísticos,
relacionados com diversas temáticas presentes em diferentes campos de
atuação social (família, escola, trabalho, comunidade, entre outros), considerando o léxico pertinente ao contexto discursivo. Da mesma forma, o
uso da língua estrangeira, como ferramenta de mediação e intervenção
sociocultural, pode partir do (re)conhecimento da cultura popular que,
enquanto complexo identitário, constitui o imaginário social, visões de
mundo, e contribui para a compreensão de diferentes saberes e formas de
conhecimento dos povos de LE.
Deve-se buscar o estudo das temáticas e estruturas composicionais
de diferentes textos narrativos, elaborados nas diversas formas de manifestação; a ampliação do repertório linguístico, geográfico e cultural; a
investigação e análise das diferentes formas (falar, escrever, ouvir, ler, ver) em
LE, considerando os aspectos regionais, sociais, entre outros; a mobilização
de conhecimentos relacionados à variedade linguística (pronúncias, gírias,
estruturas linguísticas, expressões idiomáticas, entre outros), identificando
situações marcadas por afastamento ou aproximação da LE com a cultura
local, com o entorno familiar do sujeito.
É imprescindível promover situações comunicativas, envolvendo
as diferentes formas de falar, e os seus contextos de uso e produção de
maneira dialógica, visando combater o preconceito linguístico, propiciando
a alteridade; proporcionando o contato com textos representativos da
literatura popular, o estudo e o reconhecimento de processos criativos da
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cultura audiovisual e da animação em países de LE, por exemplo; visando
a fruição, as vivências e a reflexão crítica sobre a produção discursiva local,
nacional e internacional; e proporcionando experiências de releitura e/ou
produção de discursos variados, utilizando-se de técnicas analógicas e/ou
digitais como ferramenta de comunicação interativa, sempre considerando
os aspectos multiculturais e plurilinguísticos.
Vale ressaltar a importância de aspectos econômicos, socioculturais
e ambientais que se apresentam como potenciais turísticos no Paraná e
que podem ser explorados durante a Trilha da Aprendizagem, a partir, por
exemplo, do estudo dos gêneros discursivos (digitais ou não) que apresentam
o Paraná (blogs, vlogs, folders, folhetos, relatos de viagem etc.), e auxiliem
na reflexão sobre o que nos representa enquanto paranaenses e como o
sujeito paranaense se posiciona no mundo.
Faz-se necessário, também, o uso da linguagem como recurso na
mobilização de conhecimentos, a utilização de procedimentos e linguagens
adequadas à investigação científica e às oportunidades empreendedoras que
propiciam práticas de intervenção social, por meio da análise dos mecanismos linguísticos próprios, e como esses aspectos se relacionam no entorno
familiar e no mundo do trabalho, inclusive em relações em meio digital.
É necessário ir além e mobilizar práticas de linguagem no universo
digital, das formas de produzir sentidos, de engajar-se em práticas autorais e
coletivas, e de aprender a aprender nos campos da ciência, cultura, trabalho,
informação e vida pessoal e coletiva, explorando interfaces técnicas (como
a das linguagens de programação ou de uso de ferramentas e aplicativos
variados de edição de áudio, vídeo, imagens, de realidade aumentada, de
criação de games, gifs, memes, infográficos etc.), mas também interfaces
críticas e éticas, que lhes permitam tanto criar informações como produzir o
novo com base no existente, do sujeito para o mundo, completo, nas várias
manifestações da linguagem.
A primeira questão da avaliação é a necessidade de que seja processual, contínua, e que auxilie a tomada de decisões sobre retomadas e
avanços de conteúdos, por exemplo, como também a determinação de
pontos qualitativos que auxiliem o estudante a compreender o que será
avaliado e por quais motivos.
Faz-se necessário, nesta Trilha de Aprendizagem de aprofundamento
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da linguagem, desenhar avaliações que compreendam muito além das habilidades linguísticas em LE. É fundamental que, nesta etapa de formação, se
considere a contextualização das habilidades linguísticas em um complexo
de habilidades e competências a serem desenvolvidas pelo estudante, as
quais a avaliação deve considerar como competências socioemocionais e
como protagonismo, bem como um real dimensionamento da aplicação
das metodologias ativas, que deve estar muito presente no momento da
avaliação.
Por isso, apresentamos uma sugestão de projeto de conclusão por
unidade curricular que busque articular a aprendizagem da língua (com a
reflexão do papel do estudante no próprio desenvolvimento, e que evidencie
a voz dos sujeitos), aos contextos de aprendizagem, à diversidade cultural,
e também, que possa propiciar escolhas de ambas as partes, para as quais
será necessário articular diversas habilidades e respeitar o desenvolvimento
das habilidades específicas da LE, ao longo da Trilha da Aprendizagem, e que
dê espaço, ao mesmo tempo, para os diversos níveis de desenvolvimento do
conhecimento, que surjam em um mesmo grupo de estudantes, e, por fim,
que lhes permita cooperar e trocar experiências, ainda que simples, efetivas.
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TEXTO INTRODUTÓRIO
O Itinerário Formativo, parte flexível do currículo, baseado na Área de
Matemática e suas Tecnologias, tem como propósito ampliar e aprofundar
os conhecimentos matemáticos, preparando os estudantes para o mundo
do trabalho ou dando-lhes condições para que possam prosseguir nos seus
estudos e, também, exercer sua cidadania de forma crítica e responsável e
resolver problemas da vida cotidiana.
Assim, na área Matemática e suas Tecnologias, ao elaborar o itinerário
formativo, levou-se em consideração, tal como é proposto na Base Nacional
Comum Curricular (BNCC),
a realidade local, os anseios da comunidade escolar e os recursos
físicos, materiais e humanos das redes e instituições escolares
de forma a propiciar aos estudantes possibilidades efetivas para
construir e desenvolver seus projetos de vida e se integrar de forma
consciente e autônoma na vida cidadã e no mundo do trabalho
(BRASIL, 2018. p. 478).
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O itinerário formativo da área de Matemática e suas Tecnologias se
organiza diretamente em torno dos eixos estruturantes: investigação científica, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo, que,
transversalmente, contemplam os processos criativos (BRASIL, 2018), pois
estimular os processos criativos favorece a aprendizagem, a autonomia, a
criticidade e a capacidade de resolver problemas, entre outros aspectos.
O itinerário deve, ao desenvolver os objetos de conhecimento, criar
oportunidades para que os estudantes:

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).

Para alcançar tais propósitos, as estratégias a serem desenvolvidas
pelo professor podem ser pautadas no campo de pesquisa da Educação
Matemática. A Educação Matemática, em suas diferentes dimensões filosófica e epistemológica, histórica e sociocultural, além da incorporação
dos avanços científicos e tecnológicos, configura-se como referência para
o desenvolvimento de práticas pedagógicas que venham ao encontro dos
interesses dos estudantes. Muitas pesquisas, estudos, experiências, práticas,
análises e reflexões vêm sendo desenvolvidos nesse campo, os quais podem
auxiliar o ensino-aprendizagem da Matemática.
Educar matematicamente é um dos grandes desafios que esse campo
de pesquisa tem buscado superar. Logo, os itinerários formativos, pautados
nos pressupostos teóricos e metodológicos da educação matemática, propõem o desenvolvimento de diferentes habilidades e competências, intentando contribuir com a formação integral do estudante e no seu letramento
matemático. Desse modo, os itinerários formativos, assim como a área de
Matemática, assumem a responsabilidade de estabelecer conexão entre os
objetos de conhecimento e o contexto/dia a dia do estudante, cumprindo
assim, seu papel social.
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Assim, o Itinerário Formativo de Matemática e suas Tecnologias, visando atender a esses propósitos, apresenta três Trilhas de Aprendizagem
de aprofundamento em Matemática e Suas Tecnologias: A Matemática
Presente nas Mídias Digitais, A Matemática nas Questões Ambientais e
Educação Financeira a partir da Matemática.
A Trilha de Aprendizagem: A Matemática Presente nas Mídias Digitais
compõe-se de dois momentos pedagógicos denominados, respectivamente,
de Matemática, Gamificação e Jogos On-line e de A Matemática nas
Mídias Sociais e na Produção de Vídeos. Ambos apresentam uma abordagem didática e singular, no sentido de estimular os estudantes quanto ao
desenvolvimento de habilidades, de competências específicas e gerais da
BNCC, no aprofundamento e ampliação das aprendizagens da Matemática
e suas Tecnologias, na consolidação da formação integral dos jovens, na
promoção de valores universais e na articulação entre a matemática, os
eixos estruturantes e a realidade contemporânea.
Tal realidade evidencia-se pelas experiências educativas propostas
para cada uma das etapas que formam os momentos pedagógicos, cujas
expectativas almejam atender a demandas relacionadas às necessidades de
um mundo repleto de tecnologia, que exige dos estudantes aptidões, capacidades decisórias e potencialidades apropriadas para suprir os interesses
e perspectivas em relação ao seu projeto de vida e, consequentemente, ao
futuro da sociedade. Nesse sentido, a todo momento, busca-se “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).
A Trilha de Aprendizagem aponta o professor como protagonista
do processo e mobilizador do conhecimento, responsável por estruturar
as ações, motivar, incentivar e acolher os estudantes, além de organizar
as aulas e orientá-los para o progresso das aprendizagens utilizando, por
vezes, metodologias próprias do Campo da Educação Matemática, metodologias ativas e recursos didáticos, tanto da Matemática como das demais
áreas do conhecimento, considerando, inclusive, a contextualização e a
interdisciplinaridade.
Além disso, encontram-se disponíveis elementos destinados à organização do trabalho pedagógico docente e ao desenvolvimento do processo de
ensino-aprendizagem, exemplificados pelo Quadro Organizador, composto
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por habilidade do eixo, habilidade da área e objetivos de aprendizagem, que
demonstram o que se espera dos estudantes, desde o início até o término da
aplicação do itinerário. Da mesma forma, encontram-se encaminhamentos
destinados a colaborar para a efetivação da aprendizagem dos estudantes e
para o aprimoramento da dinâmica das aulas, a partir de práticas avaliativas
pautadas em objetivos e instrumentos adequados a cada um dos momentos
pedagógicos Matemática, Gamificação e Jogos On-line e A Matemática
nas Mídias Sociais e na Produção de Vídeos, que constituem a Trilha de
Aprendizagem: A Matemática Presente nas Mídias Digitais.
A Trilha de Aprendizagem A Matemática nas Questões Ambientais
está estruturada em dois momentos pedagógicos denominados: Matemática:
estatística, entendendo o problema da escassez de água, e Matemática:
estatística nas possíveis soluções para o problema da escassez de água.
Os objetivos propostos nos referidos momentos pedagógicos objetivam
contribuir com a formação integral do estudante no desenvolvimento das
habilidades dos eixos estruturantes contemplados nesta Trilha, e relacionadas
às competências gerais da BNCC.
Neste sentido, busca-se, nos dois momentos, por meio do aprofundamento dos conhecimentos matemáticos, ampliar a visão dos estudantes,
dando-lhes condições de investigar uma situação real para melhor compreender, analisar e propor soluções factíveis, intervindo na sociedade;
ações estas que ajudam no desenvolvimento da autonomia do estudante.
Neste aspecto, a Matemática subsidia e leva o estudante a “processos mais
elaborados de reflexão e de abstração, que deem sustentação a modos de
pensar que permitam aos estudantes formular e resolver problemas em
diversos contextos com mais autonomia e recursos matemáticos” (BRASIL,
2018, p. 529).
Os eixos estruturantes Investigação Científica e Mediação e Intervenção
Sociocultural permeiam-se e se complementam nos momentos pedagógicos
da Trilha de Aprendizagem. A Matemática nas questões ambientais, cujo tema
abordado é o problema da escassez de água, o qual tem a intencionalidade
de estimular o estudante a refletir sobre isto, levando-o ao engajamento
nas aulas que trazem uma situação-problema dentro do contexto em que
ele vive. As habilidades dos eixos estruturantes, as habilidades das áreas
e os objetivos de aprendizagem estão dispostos no Quadro Organizador,
conforme as finalidades a serem alcançadas.
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Além do Quadro Organizador, o professor poderá tomar como
base, para compor o seu trabalho pedagógico, as sugestões elencadas
nas estratégias para o desenvolvimento e a avaliação em cada um dos
momentos pedagógicos Matemática: estatística entendendo o problema
da escassez de água e Matemática: estatística nas possíveis soluções para
o problema da escassez de água. As ações pedagógicas docentes são de
vital importância, no intuito de proporcionar uma aula dinâmica e atrativa
ao estudante, estimulando sua curiosidade e sua corresponsabilidade pelo
próprio aprendizado, além da valorização dos saberes por parte dele, e a
tomada de posicionamento perante as diversas situações do cotidiano; e
levando-se em consideração que as ações e produções individuais e/ou
coletivas devem estar fundamentadas no conhecimento científico.
A Trilha de Aprendizagem Educação Financeira a partir da Matemática
tem o intuito de assegurar uma concepção de formação integral dos estudantes, preparando-os para o enfrentamento de situações complexas
da vida cotidiana, que abrangem as conjunturas sociais, políticas, culturais
e econômicas que afetam diretamente a sua realidade. Busca-se, pela
Matemática, o desenvolvimento de uma postura consciente em relação às
questões financeiras, pois “educar o consumidor é educar o cidadão, e a
escola tem a função histórica e social nesta direção” (ARAÚJO, 2009, p.145).
É importante salientar que a proposta de Educação Financeira, a
partir da Matemática, não se restringe ao campo da matemática que estuda
as questões ligadas ao dinheiro, ou seja, ao estudo de conteúdos ligados à
Matemática Financeira, como juros, taxas, porcentagens etc.
A Educação Matemática, no entanto, visa o desenvolvimento de competências e habilidades para lidar com os conteúdos em situações reais de
aplicação, e também objetiva que o estudante seja capaz de gerenciar seu
consumo e suas finanças. O uso consciente do dinheiro, não importa se é
muito ou pouco, é questão de conquista de uma melhor qualidade de vida.
A Trilha de Aprendizagem em questão traz algumas sugestões e
recursos, mas não esgotam as possibilidades para se trabalhar a Educação
Financeira na escola, a partir da Matemática.
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Assim, o professor, ao desenvolver essa Trilha, deve ter em perspectiva
os estudantes, tornando-os protagonistas de sua aprendizagem, de forma
que desenvolvam consciência crítica em relação ao uso do dinheiro, propiciando momentos de aprendizagem em que os conhecimentos matemáticos
auxiliam no entendimento dos aspectos operacionais que envolvem finanças,
na análise das diferentes informações e na tomada de decisões. Dessa forma,
os estudantes podem se constituir indivíduos crescentemente autônomos
em relação a suas finanças, e menos suscetíveis a dívidas descontroladas,
fraudes e situações comprometedoras que prejudiquem não só sua própria
qualidade de vida como também a de outras pessoas.
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1

TRILHA DE APRENDIZAGEM –
EDUCAÇÃO FINANCEIRA A PARTIR
DA MATEMÁTICA
1.1 INTRODUÇÃO

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) traz como um dos desafios
para a aprendizagem da Matemática no Ensino Médio:
proporcionar aos estudantes a visão de que ela não é um conjunto
de regras e técnicas, mas faz parte de nossa cultura e de nossa
história. Assim, as habilidades previstas para o Ensino Médio são
fundamentais para que o letramento matemático dos estudantes
se torne ainda mais denso e eficiente, tendo em vista que eles
irão aprofundar e ampliar as habilidades propostas para o Ensino
Fundamental e terão mais ferramentas para compreender a realidade e propor as ações de intervenção especificadas para essa
etapa (BRASIL, 2018, p. 522).

Nesse sentido, os problemas cotidianos têm papel importante na
escola, para o aprendizado e para a formação do estudante. No entanto, “o
cotidiano não se refere apenas às atividades do dia a dia dos estudantes,
mas também às questões da comunidade mais ampla e do mundo do trabalho” (BRASIL, 2018, p. 535). E o conhecimento matemático pode auxiliar
na resolução desses problemas.
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Assim, a Trilha de Aprendizagem: Educação Financeira a partir da
Matemática tem o intuito de assegurar uma concepção de formação integral
dos estudantes, preparando-os ao enfrentamento de situações complexas
da vida cotidiana, que abrangem, além das conjunturas sociais, políticas e
culturais, as conjunturas econômicas que afetam diretamente a sua realidade.
A Educação Financeira, mediante isso, pode ser pensada como uma
forma de tornar o currículo mais próximo do cotidiano dos estudantes,
associado às dinâmicas sociais e aos contextos concretos em que eles
estão diretamente inseridos. Nesse sentido, a escola deve contribuir para a
formação de indivíduos capazes de pensar e aprender permanentemente, de
modo a promover o pleno desenvolvimento de conhecimentos, capacidades
e qualidades para o exercício da cidadania (LIBÂNEO et al., 2003).
Para fundamentar essas discussões, buscam-se, no campo da pesquisa
da Educação Matemática, argumentos teóricos e metodológicos para apoiar
as atividades didático-pedagógicas envolvendo o tema Educação Financeira.
Os conhecimentos matemáticos são inseridos na discussão desse tema no
contexto social, para desenvolver competências com base no conhecimento
já existente, direcionando o processo de ensino-aprendizagem à resolução
de problemas, refletindo sobre os papéis desempenhados pela utilização
da Matemática na sociedade (DIAS; OLGIN, 2020).
Skovsmose (2001) defende, na perspectiva de uma Educação
Matemática Crítica, que os problemas estudados em sala de aula devem
ser relevantes para os estudantes e devem estar em consonância com
os interesses deles. Ao se vincularem a problemas sociais objetivamente
existentes, tal perspectiva faz com que os estudantes compreendam que
a Matemática não está somente na sala de aula, mas também em locais de
trabalho, comércio, bancos, mercados, entre outros.
A Trilha de Educação Financeira a partir da Matemática oferece, portanto, uma possibilidade para que os estudos escolares diminuam a distância
existente entre o caráter científico do currículo e os assuntos envolvendo
a economia, as finanças, por exemplo, que fazem parte do cotidiano e da
sociedade brasileira.
A preocupação em tornar as pessoas competentes em questões
relacionadas ao controle financeiro pessoal e no domínio de técnicas da
Matemática Financeira, as quais auxiliam este controle, fez com que a
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Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE),
no ano de 2003, apresentasse uma proposta de Educação Financeira para
os seus 34 países membros e países não membros, como o Brasil.
Tal proposta, intitulada Financial Education, tinha por objetivo desenvolver estudos que produzissem relatórios, os quais trouxessem informações com sugestões de ações para que os países membros melhorassem
a Educação Financeira, com o objetivo de educar financeiramente seus
cidadãos (SILVA; POWELL, 2015).
O governo brasileiro, em 22 de dezembro de 2010, instituiu a Estratégia
Nacional de Educação Financeira (ENEF), por meio do Decreto Federal
n. 7379, sendo este substituído, em 09 de junho de 2020, pelo Decreto
Federal n. 10.393, com o objetivo de trabalhar o tema “Educação Financeira
e Previdenciária”, com a finalidade de promover a educação financeira,
securitária, previdenciária e fiscal no País, e buscar, também, o fortalecimento da cidadania, a eficiência, a solidez do Sistema Financeiro Nacional
e a tomada de decisões conscientes por parte dos consumidores, além de
instituir o Fórum Brasileiro de Educação Financeira (FBEF) (BRASIL, 2020).
No documento, entre outras ações, menciona-se a necessidade de
essa temática ser inserida no ambiente escolar, com o objetivo de educar
os estudantes para lidarem com o dinheiro de maneira consciente.
De acordo com o Relatório de Cidadania Financeira do Banco Central
do Brasil, as competências que envolvem mais diretamente o exercício
da cidadania, o projeto de vida e o consumo responsável dos estudantes
estão em sintonia, por exemplo, com as habilidades de organização, planejamento, metas, sonhos e aspirações, assuntos que fazem parte do escopo
da Educação Financeira.
Logo, a Educação Financeira não se resume apenas às habilidades de
calcular, criar tabelas e projeções envolvendo números, porcentagens, juros
etc. Ela proporciona uma reflexão sobre os hábitos financeiros de estudantes
e de seus familiares. Assim, cria-se uma cultura de planejamento, o que
pode atenuar, por exemplo, os problemas relacionados ao endividamento e
à inadimplência, além do desenvolvimento do hábito do controle financeiro
e da poupança, para que conquistem, por meio do bem-estar financeiro,
maior qualidade de vida e condições para a realização de seus sonhos.
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A Trilha de Aprendizagem de Educação Financeira a partir da
Matemática visa desenvolver as habilidades gerais e específicas da área
do conhecimento Matemática e suas Tecnologias. Da mesma forma, tratar
com os objetos de conhecimento do componente curricular de Matemática,
conforme a organização curricular do Ensino Médio do Paraná, estruturada
pelas unidades temáticas: números e álgebra, grandezas e medidas e tratamento da informação. Além disso, intenta atingir os objetivos dos eixos
estruturantes: Investigação Científica e Empreendedorismo.
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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.

(EMIFMAT03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou pesquisas
(bibliográfica, exploratória, de
campo, experimental etc.) em
fontes confiáveis, informações
sobre a contribuição da
Matemática na explicação de
fenômenos de natureza científica,
social, profissional, cultural,
de processos tecnológicos,
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.

Analisar fatos e situações para compreender a integração mundial (econômica,
política e cultural), comparando as diferentes interpretações: globalização
e mundialização e seus impactos na realidade econômica local e global.
Analisar, de maneira crítica, o sistema financeiro do país, as
funções e a atuação de corporações financeiras.

•

•

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.
• Identificar o propósito das propagandas e a maneira como estas afetam o nosso
comportamento de compras.
• 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.

Reconhecer o consumismo como um fenômeno danoso
à sociedade e seus possíveis impactos.

•

•

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

•

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

•

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.

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

•

•

Compreender os benefícios que a Educação Financeira pode trazer
para a vida financeira a curto, médio e longo prazos das pessoas.

•

(EMIFMAT01) Investigar e
analisar situações-problema,
identificando e selecionando
conhecimentos matemáticos
relevantes para uma dada
situação, elaborando modelos
para sua representação.

(EMIFCG01) Identificar,
selecionar, processar
e analisar dados,
fatos e evidências
com curiosidade,
atenção, criticidade
e ética, inclusive
utilizando o apoio de
tecnologias digitais.

(EMIFMAT02) Levantar e testar
hipóteses sobre variáveis que
interferem na explicação ou
(EMIFCG03) Utilizar
resolução de uma situaçãoinformações,
problema, elaborando modelos
conhecimentos e
com a linguagem matemática
ideias resultantes
para analisá-la e avaliar sua
de investigações
científicas para criar ou adequação em termos de
possíveis limitações, eficiência e
propor soluções para
possibilidades de generalização.
problemas diversos.

Objetivos de Aprendizagem

Habilidade da Área

Habilidade do Eixo

MATEMÁTICA – EDUCAÇÃO FINANCEIRA A PARTIR DA MATEMÁTICA

1.2. QUADRO ORGANIZADOR
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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.

(EMIFMAT12) Desenvolver
projetos pessoais ou produtivos,
utilizando processos e
conhecimentos matemáticos
para formular propostas
concretas, articuladas
com o projeto de vida.

(EMIFMAT11) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos e recursos da
Matemática para desenvolver
um projeto pessoal ou um
empreendimento produtivo.

(EMIFMAT10) Avaliar como
oportunidades, conhecimentos
e recursos relacionados à
Matemática podem ser utilizados
na concretização de projetos
pessoais ou produtivos,
considerando as diversas
tecnologias disponíveis e os
impactos socioambientais.

(EMIFMAT09) Propor
e testar estratégias de
mediação e intervenção
para resolver problemas
de natureza sociocultural
e de natureza ambiental
relacionados à Matemática.

Manipular, calcular e operar dados estatísticos em processos que
necessitem a utilização dos conceitos de variáveis quantitativas e
qualitativas, distribuição de frequência (relativa e absoluta), diagramas,
tabelas e gráficos com ou sem o uso de softwares para tabulação.
Desenvolver a capacidade de fazer escolhas partindo-se da
observação de situações básicas, que envolvem a matemática.
Utilizar e aplicar os conceitos de probabilidade como estratégias
para o desenvolvimento de projetos, análise de cenários,
sustentação de escolhas, tomada de decisão, elaboração de
conclusões, resolução de situações-problema, entre outros.
Analisar o endividamento da população como um fenômeno do mundo
contemporâneo e seus desdobramentos sobre a resiliência financeira das famílias.
Refletir criticamente sobre soluções para a questão do
endividamento exagerado da população, produzindo ferramentas
de conscientização da comunidade escolar sobre o problema.

•
•

•
•

Realizar pesquisas de mercado, com o intuito de se fazer
economia, comparar preços e avaliar as ofertas.

•

•

Associar o regime de juros compostos com a função exponencial, fazendo uso da
modelagem matemática e na resolução e elaboração de situações-problema.

•

Comunicar, por meio de relatório, a avaliação dos resultados das
pesquisas realizadas, fazendo uso das medidas de tendência central
(média, moda e mediana) e das medidas de dispersão (amplitude,
variância e desvio padrão), com o apoio de planilhas eletrônicas.

Associar o regime de juros simples com a função do 1º grau, fazendo uso da
modelagem matemática e na elaboração e resolução de situações-problema.

•

•

Compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas
variáveis e suas representações numérica, algébrica e gráfica e utilizar esse conceito
para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis.

•

Planejar e executar pesquisas estatísticas envolvendo temas
relacionados à Educação Financeira, contemplando suas etapas (coleta,
tabulação, apresentação, análise e interpretação dos dados).

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.

•

•

Entender como o planejamento pode auxiliar na realização de sonhos e projetos,
de curto, médio e longo prazos, que dependam da utilização do dinheiro.

•

1.3 ENCAMINHAMENTOS
METODOLÓGICOS E AVALIAÇÃO
A Matemática é um instrumento para a atividade econômica e sua
contextualização, por meio de problemas de ordem financeira, é justificada
pela utilização de operações matemáticas em diversos setores da economia
(FERREIRA, 2016). Desta forma, há a necessidade de se aliar à Educação
Matemática à Educação Financeira, a fim de empregar o conhecimento da
Matemática escolar no contexto social e vice-versa, provocando um movimento de interação entre saber escolar e ação social, para a resolução de
problemáticas reais.

Pensar num ensino voltado à EF [educação financeira], assim, implica
a necessidade de reflexão acerca da natureza pragmática, semiótica
e epistemológica subjacente aos conteúdos a serem lecionados e à
inexorável interdependência entre EF e EM [educação matemática].
Soa particularmente profícua a abordagem transversal, dada a
natureza multifacetada de tais conceitos, bem como a construção
de cenários de investigação (HOFMANN; MORO, 2012, p. 51).

A relação entre a Educação Matemática e a Educação Financeira pode
“ser didaticamente explorada no intuito de potencializar o desenvolvimento
de uma postura crítica dos estudantes, no que concerne à sua realidade
econômico-financeira” (HOFFMANN, 2012, p. 47). Além disso, a concepção
de Educação Matemática subjacente aos contextos dos problemas financeiros, levados à sala de aula, possibilita o vínculo entre a aprendizagem
escolar e a extraescolar, contribuindo para que a relação entre ambas não
seja dicotômica, no que concerne à aplicação de conhecimentos.
No desenvolvimento das atividades com a Trilha de Aprendizagem
em Educação Financeira a partir da Matemática, o professor pode iniciar
discussões sobre o que os estudantes compreendem acerca de finanças,
relações com o dinheiro, juros, amortização, financiamentos, controle de
finanças pessoais, orçamento familiar, crédito, poupança etc. Com o resultado
dessas discussões, deve solicitar que os estudantes pesquisem sobre o papel
e impacto da propaganda no consumo e no comportamento de compras, e,
também, sobre as questões que envolvem endividamento tanto pessoal, de
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seus familiares e pessoas do seu convívio, como no seu município, estado e
país. Para isso, os estudantes utilizarão a pesquisa estatística, apresentando
os dados e informações em tabelas e/ou gráficos, poderão elaborar relatórios sobre os resultados obtidos, e, ainda, estudar medidas estatísticas,
tais como: média, moda, mediana, coeficiente de variação, variância, desvio
padrão, que possibilitem uma análise crítica dos resultados.
Ao discutir com os estudantes sobre a importância de se pensar sobre
o impacto das compras e escolhas de qual produto, marca e/ou forma de
pagamento utilizada, e qual a relação com o dinheiro disponível, pode-se
pedir que eles montem uma proposta de orçamento familiar, elencando a
renda, as despesas fixas, como aluguel, água, luz, financiamentos, mercado
etc., as despesas variáveis, como vestuário, lazer, lanches etc., para que
percebam e analisem para onde está indo o dinheiro e como essas despesas
impactam na questão do endividamento pessoal de sua família.
Para o encaminhamento dessa atividade, podem fazer uso de planilhas
eletrônicas e/ou softwares gratuitos de orçamento (disponíveis na internet
ou em aplicativos do celular).
Destaca-se, nesse contexto, na prática de Martinelli e Vicente (2016),
desenvolvida com estudantes, que eles percebem, por meio dessa atividade:

a importância de fazer um orçamento por mais simples que seja,
e a diferença que isso pode fazer na vida de cada um. Quando se
coloca no papel tem-se a real dimensão de todas as despesas,
muito diferente de fazer isso só mentalmente. Percebeu-se que
os alunos ficaram perplexos com alguns dados apresentados, a
diferença de valores nas compras à vista e a prazo. Os juros de
financiamentos e aplicações e o impacto que isso gera na sua vida
financeira (MARTINELLI; VICENTE, 2016, p. 12).

Depois de realizado o orçamento e análise, os estudantes podem
buscar formas de economia e propor estratégias possíveis de ser utilizadas
para redução de gastos.
Partindo do orçamento pessoal e familiar, o professor terá condições
de propor atividades que envolvam a resolução de problemas a partir de
pesquisas de preços, cálculos de porcentagem, de juros simples e compostos, de funções exponenciais e do 1º grau, razão e proporção, descontos
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sucessivos, aumentos sucessivos, análise de crédito ofertados por diferentes
instituições financeiras.
Em relação à pesquisa de preços, também se destaca a importância
de se analisar a prática abusiva de juros altos, cobrados em parcelas, de
eletrônicos como smartphones, por exemplo, de maneira a fomentar “a
conscientização financeira por meio das pesquisas de preços nos estabelecimentos, análises dos dados, a compreensão dos mecanismos de juros
utilizados” (SILVA, 2016, p. 9).
Pode-se ampliar o estudo sobre a análise de crédito, envolvendo a
questão de cálculos sobre diferentes tipos de amortização utilizados nos
financiamentos, o Sistema de Amortização Constante (SAC), o Sistema de
Amortização Crescente (SACRE) e o Sistema Price (as prestações são fixas,
os juros decrescentes e as amortizações crescentes), discutindo quais as
vantagens e desvantagens de cada sistema, fazendo uso da teoria envolvendo
função, modelos matemáticos (álgebra) e as operações com ou sem o uso
de calculadoras financeiras, planilhas eletrônicas e softwares.
Na questão relacionada ao mundo do trabalho e da renda, pode-se
pedir que os estudantes pesquisem quais profissões apresentam maior renda;
as de menor renda; como a questão do nível de escolaridade impacta na
renda familiar; a questão do trabalho informal; o desemprego; o impacto
da economia do país e do mundo sobre as questões da renda e oferta de
empregos, com pesquisas e discussões entre os estudantes, trazendo a visão
pessoal, local e global, ampliando-as por meio de um trabalho conjunto com
a Sociologia e a Geografia, e promover a avaliação por meio de debates,
seminários, resolução de cálculos, fazendo-se projeção para determinado
tempo, a partir de um determinado valor de financiamento.
No tópico relacionado à realização de um projeto pessoal ou de um
empreendimento, o professor pode solicitar que os estudantes construam
uma planilha de custos, envolvendo tempo (curto, médio e a longo prazos),
gastos, o quanto de economia se deve fazer; eles irão utilizar os conceitos
envolvidos de probabilidade para análise de cenários, sustentação de escolhas,
tomada de decisão, elaboração de conclusões, resolução de situações-problema e a importância do poupar para a realização de sonhos e projetos.
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Ao final da Trilha de Aprendizagem, pode-se avaliar e caracterizar o
grau de conhecimento sobre educação financeira que os estudantes apresentam, e comparar com a avaliação inicial realizada, para dimensionar o
quanto eles aprenderam em relação ao uso do dinheiro de maneira consciente,
desenvolveram hábitos e comportamentos financeiros saudáveis, como
planejamento e poupança, o não comprar por impulso, e ter um equilíbrio
entre renda e gastos.
A avaliação pode se basear em rubricas, dimensionando algumas
etapas na resolução de problemas: compreender o problema; destacar informações e dados importantes do enunciado para a sua resolução; elaborar
um plano de resolução; executar o plano; conferir resultados; estabelecer
nova estratégia, se necessário, até chegar a uma solução aceitável (POLYA,
2006), e a avaliação pode ser feita individualmente ou em pequenos grupos.
Também, como forma de avaliação, pode-se solicitar que os estudantes criem pequenos vídeos falando sobre o uso consciente do dinheiro, a
importância do orçamento doméstico, do planejamento de compras, como
uma simples lista de mercado, dicas de economia, fazendo uso da matemática financeira para corroborar as conclusões e respostas aos problemas
propostos e, de acordo com o Conselho Nacional de Educação Financeira
(CONEF), “fazer uma leitura crítica de mensagens publicitárias a respeito de
produtos de consumo, aí incluídos os bens e serviços financeiros” (CONEF,
2014), orientando as pessoas para que ajam com autonomia, e conscientes
das pressões externas, adquirindo produtos de acordo com suas necessidades reais.
Importante ressaltar que a orientação do professor aos estudantes,
para estabelecerem contato com as ferramentas que as mídias sociais
disponibilizam, bem como a manipular aplicativos e softwares destinados
à produção de vídeos, faz com que eles relacionem os conteúdos matemáticos desenvolvidos aos referentes à educação financeira. Esse processo
desperta o estudante para a importância de conhecer novos instrumentos
tecnológicos, contribuindo, desta forma, com a inserção dele em um contexto globalizado, que privilegia a informação, formando seres capazes e
preparados para viver e agir nesse mundo cada vez mais complexo, onde
as coisas evoluem e se modificam rapidamente.
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Como bem aponta Moran,

As tecnologias são pontes que abrem a sala de aula para o mundo,
que representam, medeiam o nosso conhecimento do mundo. São
diferentes formas de representação da realidade, de forma mais
abstrata ou concreta, mais estática ou dinâmica, mais linear ou
paralela, mas todas elas, combinadas, integradas, possibilitam uma
melhor apreensão da realidade e o desenvolvimento de todas as
potencialidades do educando, dos diferentes tipos de inteligência,
habilidades e atitudes (MORAN, 2006, p. 2).

Assim, as produções de vídeos curtos podem desenvolver diversas
habilidades, e permitem que os estudantes demonstrem o que aprenderam, tornando-os ativos no processo de construção de uma aprendizagem
significativa.
Recomenda-se, também, que o professor propicie diferentes momentos
de conversa com a turma sobre o processo de aprendizagem, de modo que
cada estudante tenha a oportunidade de pensar, num viés autoavaliativo,
se (e como) está aprendendo os conhecimentos que envolvem a Educação
Financeira.
Nessa fase, podem-se avaliar, durante a realização de seminários,
debates, exposições, inclusive a formulação de dicas de como se evitar o
endividamento, a importância do planejamento de compras, por exemplo, e
a importância de não se deixar levar pela “emoção” no momento de adquirir
um produto, pois esta é uma péssima conselheira.
Assim, avaliar se torna um ato de acompanhamento da aprendizagem,
uma vez que a avaliação permite tomar conhecimento do que se aprendeu
e do que não se aprendeu, a fim de se reorientar o estudante para que
supere as suas dificuldades, na medida em que o que importa é aprender
(LUCKESI, 2005).
A avaliação do poder da mídia e da propaganda, estimulando o
consumismo e ignorando um planejamento do que realmente se necessita
comprar, encontra respaldo na competência 5, das Competências Gerais
da Educação Básica da BNCC:
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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, 2018).

Ao desenvolver essa Trilha de Aprendizagem espera-se que os
estudantes desenvolvam uma consciência crítica em relação ao uso do
dinheiro, e que os conhecimentos matemáticos auxiliem no entendimento
dos aspectos operacionais que envolvem finanças e na análise das diferentes
informações e na tomada de decisões, de tal forma que eles se constituam
indivíduos crescentemente autônomos em relação às suas finanças, e menos
suscetíveis a dívidas descontroladas, fraudes e situações comprometedoras
que prejudiquem não só sua própria qualidade de vida como a de outras
pessoas (BRASIL, 2014).
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2

TRILHA DE APRENDIZAGEM – A
MATEMÁTICA PRESENTE NAS
MÍDIAS DIGITAIS
2.1 INTRODUÇÃO

A Matemática e suas Tecnologias, enquanto Área do Conhecimento
e componente curricular, com seus diversos objetos de estudo, apresenta
inúmeros campos a ser explorados. E, em especial, na organização curricular
do Ensino Médio do Paraná, esse componente aponta, como referência, as
unidades temáticas números e álgebra, geometrias, grandezas e medidas e
tratamento da informação, as quais proporcionam novos desdobramentos
e aprofundamentos dentro do componente e ampliam-se, no sentido de
estabelecer articulações com as demais áreas do conhecimento e com o
contexto vivenciado pelos estudantes.
Considerando essas perspectivas, apresenta-se a Trilha de Aprendizagem
A Matemática Presente nas Mídias Digitais, que é composta por dois momentos pedagógicos ofertados na modalidade presencial, denominados:
Matemática, Gamificação e Jogos On-line e A Matemática nas Mídias
Sociais e na Produção de Vídeos.
Essa Trilha de Aprendizagem tem o intuito de assegurar uma concepção
de formação integral para as juventudes paranaenses, preparando-as para
o enfrentamento de situações complexas da vida cotidiana, que abrangem
conjunturas sociais, políticas, culturais, econômicas, ambientais, tecnológicas,
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entre outras. Também procura subsidiar os estabelecimentos de ensino para
que, em consonância com o exposto na Base Nacional Comum Curricular,
colaborem com os estudantes na estruturação e consolidação do “seu
projeto de vida, em consonância com os princípios da justiça, da ética e
da cidadania”, conferindo-lhes oportunidade para o seu “desenvolvimento
pessoal e social, por meio da consolidação e construção de conhecimentos,
representações e valores que incidirão sobre seus processos de tomada de
decisão ao longo da vida” (BRASIL, 2018, p. 471-472).
Outro aspecto relevante refere-se ao objetivo de proporcionar um
aprendizado emancipatório e equilibrado, composto de momentos exploratórios destinados à fundamentação teórica, à pesquisa científica, à leitura,
à reflexão em relação aos fundamentos tecnológicos, culturais, científicos,
históricos, ao desenvolvimento de práticas de manipulação, contato com
equipamentos, observação de fenômenos e desenvolvimento de experimentações. Por meio de tais situações, estimula-se o estudante a produzir
seu próprio conhecimento, incentivando-o ao engajamento e ao despertar
da autonomia, atendendo aos princípios de “garantir sua permanência e
aprendizagem na escola” e “assegurar o desenvolvimento de conhecimentos,
habilidades, atitudes e valores”, tão estimados para o exercício da cidadania
(BRASIL, 2018, p. 1).
A Trilha de Aprendizagem enfatiza a tecnologia digital como item
essencial, presente nas realidades de escolas, de professores, de estudantes e
na sala de aula de matemática. A abordagem das mídias digitais se dá tanto
como objeto de estudo, fonte de conhecimento e recurso didático quanto
metodologia aliada a uma aprendizagem ativa e significativa, na qual as aulas
de matemática adquirem características de dinamicidade e conectividade
no cotidiano escolar. Conforme apontam Borba, Silva e Gadanidis (2014),
as inovações tecnológicas possibilitam explorar e criar situações originais,
de aprofundamento e de novos contextos de ensino-aprendizagem da
Matemática.
A Trilha de Aprendizagem também aponta, como premissa, o desejo
de colocar os estudantes em sintonia com uma formação integradora e
interdisciplinar, oferecendo-lhes oportunidades de desenvolver habilidades
gerais e específicas em relação aos eixos estruturantes de Investigação
Científica e Empreendedorismo. Investigação Científica no sentido de realizar
pesquisas científicas e produzir conhecimentos por meio da investigação e
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levantamento de hipóteses, direcionadas ao estabelecimento de soluções aos
problemas que afetam a realidade dos estudantes. E Empreendedorismo no
sentido de otimizar potencialidades capazes de transformar essa realidade
ao colocarem em prática de ideias, projetos e propósitos inovadores, seja
pelas características de liderança, inovação, criatividade, pesquisa, resiliência
ou pela capacidade de projetar metas e vislumbrar mudanças de cenário
baseando-se em um Projeto de Vida plausível e solidificado.
No momento pedagógico Matemática, Gamificação e Jogos On-line,
destaca-se um modelo de aprendizagem baseada na utilização de jogos
como expediente para a aprendizagem da matemática e como fonte inspiradora de pesquisas, em que os conteúdos se mostram apropriados para
desencadear a construção de conhecimentos a partir de experiências vividas,
inclusive com a possibilidade de introdução ao processo de construção e
desenvolvimento dos jogos ou games, sejam eles on-line ou não. Consoante
Moran (2018, p. 67), os jogos “são estratégias importantes de encantamento
e motivação para uma aprendizagem mais rápida e próxima da vida real”.
No momento pedagógico A Matemática nas Mídias Sociais e na
Produção de Vídeos, o olhar direciona-se para a aprendizagem dos conceitos
e conteúdos matemáticos por meio das mídias sociais como o Youtube e
o Dailymotion, a visualização e produção de lives e a elaboração de vídeos
considerando a interatividade e a investigação. Para Santos e Souza (2009,
p. 16), “as mídias ampliam as maneiras de expressão e comunicação dos
indivíduos e possibilitam diferentes meios de interação com o mundo”.
Para o desenvolvimento do Itinerário Formativo de Aprofundamento
em Matemática e Suas Tecnologias, a Trilha de Aprendizagem A Matemática
Presente nas Mídias Digitais projeta-se numa efetiva participação do
professor sob a ótica de atuação como mediador do processo de desenvolvimento de habilidades e competências do estudante; de motivador no
sentido de acreditar, incentivar e instigar o estudante a desenvolver todo o
seu potencial em relação aos eixos estruturantes, ao seu projeto de vida e
aos conhecimentos matemáticos. No seu dia a dia, essa atuação demanda
capacidade de planejamento e execução das aulas, domínio dos conteúdos
e conceitos da área da matemática e suas tecnologias, suas metodologias,
tanto do Campo da Educação Matemática como as ativas, seus recursos
didáticos e os procedimentos de avaliação citados no Referencial Curricular
do Ensino Médio do Paraná; ter conhecimento e facilidade para operar e
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manipular aparatos tecnológicos diversos, tais como o computador, notebooks, tablets, smartphones, celulares, impressoras, entre outros; dominar
elementos relacionados aos jogos/games, mídias sociais, produção de vídeos,
fundamentos de programação etc. O professor também precisará demonstrar
criatividade, voltada para a inovação, para as técnicas próprias das pesquisas
científicas e afins. Não menos relevante ao professor será a sua aptidão
para observar a progressão das aprendizagens dos estudantes a partir de
atividades articuladas, sequenciais, contextualizadas e interdisciplinares, na
qual a sala de aula mostra-se um ambiente recheado de desafios, estímulos
e oportunidades de aprendizagem, que, por vezes, irá exigir o domínio do
conhecimento advindo de outras áreas.
No tocante ao processo de avaliação, ela será contínua, de acompanhamento e observação em relação ao desenvolvimento pleno dos
estudantes, assumindo as dimensões diagnóstica, formativa e reflexiva, ou
seja, será avaliado:

o que se ensinou e se aprendeu e como ocorreu o ensino-aprendizagem, da mesma forma que em qualquer modo de avaliar, deverá
investigar a qualidade do desempenho alcançado pelo educando,
verificando a satisfatoriedade ou não, e reorientar a aprendizagem,
caso seja necessário, pois o que importa é o educando adquirir as
habilidades, e, portanto, a competência (LUCKESI, 2011, p. 409).

Em relação aos instrumentos de avaliação a serem utilizados, eles
deverão atender ao individual e ao coletivo, sendo diversificados, e aplicados em momentos pertinentes e de acordo com o objetivo traçado. Alguns
exemplos dos instrumentos de avaliação a serem utilizados são: relatórios,
debates, apresentações orais, exercícios, provas, trabalhos escritos, construções de maquetes, protótipos, projetos, entre outros.
O momento pedagógico Matemática, Gamificação e Jogos On-line
mostra-se adequado para inovar o cenário da aprendizagem dos estudantes,
uma vez que, atualmente, a tecnologia encontra-se presente em inúmeras
atividades humanas, de forma que tanto a Educação, em especial Área da
Matemática e suas Tecnologias e o componente curricular matemática, como
a escola, enquanto instituição produtora e disseminadora de conhecimentos
escolares e científicos, não podem ficar alheias à necessidade de inseri-las
em atividades de ensino-aprendizagem, ou seja, professores e estudantes
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precisam estar em sintonia com a tecnologia durante suas práticas. Conforme
aponta Carvalho (2014), a Matemática contribui significativamente para o
desenvolvimento da sociedade e para o avanço da tecnologia, considerando
sua produção e operacionalização. O uso da tecnologia na sala de aula de
matemática se materializa, por exemplo, durante os momentos em que se
toma como referência a Educação Matemática e suas metodologias, ou
ainda, ao se fazer o uso de metodologias ativas como a gamificação e/ou
recursos como os jogos on-line. As metodologias da Educação Matemática
mostram-se relevantes no sentido de

[...] conceber uma Matemática destinada não apenas para alguns,
mas para todos os indivíduos. Desta forma, ela é entendida como
instrumento da humanidade para resolver problemas práticos,
sendo assim é direito de [...] [todos os estudantes] aprenderem
Matemática (CARVALHO, 2014, p.16).

No trabalho com metodologias ativas, o professor “passa a interagir
com o estudante, de forma mais prática, trabalhando os conhecimentos de
modo mais consciente, possibilitando uma aprendizagem mais adequada
à realidade” (SAHAGOFF, 2019, p. 12). Ao adotar a gamificação e os jogos
on-line como recursos para a aprendizagem, o professor lança mão de uma
didática contemporânea, pois, segundo Moran (2018, p. 58-59), “Os jogos
e as aulas roteirizadas com a linguagem de jogos – a chamada gamificação
– estão cada vez mais presentes no cotidiano escolar e são importantes
caminhos de aprendizagem para gerações acostumadas a jogar”. Para os
estudantes, esses momentos se concretizam durante o desenvolvimento de
atividades como resolução de problemas, desafios, manipulações, pesquisas,
interações, discussões e reflexões, o que de certa forma tende a:

[...] estimular a autonomia intelectual dos alunos por meio de atividades planejadas. [Contando com] o uso das tecnologias como
ferramentas para potencializar o aprendizado, num processo que
visa estimular a autoaprendizagem e a curiosidade do aluno para
pesquisar, refletir e analisar possíveis situações, o que é necessário
para uma tomada de decisão assertiva (SAHAGOFF, 2019, p. 12).
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Dessa forma, o momento pedagógico Matemática, Gamificação e
Jogos On-line tem como objetivos:
Mobilizar os estudantes para o aprendizado autônomo, progressivo
e significativo da Matemática, considerando a atratividade e a proximidade
com situações-problema da vida real proporcionadas pela gamificação e
pelos jogos on-line;
Promover o aprofundamento da aprendizagem em relação aos conteúdos matemáticos combinados com a tecnologia e com práticas pedagógicas
contemporâneas, conectadas às experiências empreendedoras, pesquisas
científicas e projetos pessoais de vida.
Diante do exposto, arquitetar alternativas de ensino-aprendizagem
para as escolas e, consequentemente, para as aulas de Matemática, nos dias
de hoje, mostra-se inviável sem considerar as características das juventudes
que compõem uma sociedade digital, principalmente se considerarmos
a existência de uma geração conhecida como nativos digitais, que está
constantemente conectada às mídias sociais na busca de informações,
interações, novidades, lazer, conhecimento, entre outros. De acordo com
Bacich (2018) e Sahagoff (2019), os nativos digitais consistem em pessoas
que nasceram no período em que a tecnologia digital já se fazia presente
na sociedade, fazendo parte da sua realidade.
As mídias sociais, como elemento enriquecedor de um ensino-aprendizagem relevante, inspirador e integral precisam estar evidenciadas nas
práticas metodológicas dos professores, no sentido de possibilitar trabalhos
que articulem os conhecimentos matemáticos com os elementos da realidade,
estimulem os estudantes ao desenvolvimento de ações e a construção de
habilidades, para proporcionar a eles o saber fazer e provoque momentos
de percepção, descobertas e sabedoria. Nesse mesmo sentido, a produção
de vídeos, por exemplo, assume o papel de canal de expressão e comunicação, enquanto os conteúdos matemáticos se apresentam como linguagem,
representação mental e acepção. Para tanto, é relevante que
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Para fomentar uma aprendizagem integradora, ativa e significativa,
é necessário que as ações educativas estimulem que o estudante
construa o seu conhecimento, ou seja, contextualize e reconstrua
o ‘conhecimento poderoso’ definido pelo currículo, atribuindo
significados ancorados na sua vida (ANDRADE; SARTORI, 2018,
p. 324-325).

A partir desse olhar, apresenta-se o momento pedagógico A Matemática
nas Mídias Sociais e na Produção de Vídeos, que possui como objetivos:
potencializar os conhecimentos matemáticos dos estudantes, considerando
a relação com as mídias sociais e com as múltiplas experiências vivenciadas;
estimular o aprendizado da matemática a partir de procedimentos investigativos que englobam a articulação de ideias, estratégias, ações e obtenção
de conhecimento para a modelação e resolução de problemas; e estimular
as expressões artísticas, científicas, culturais, emocionais e intelectuais dos
estudantes, tendo como alicerce os saberes/conteúdos da Matemática.
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(EM13MAT102) Analisar tabelas,
gráficos e amostras de pesquisas
estatísticas, apresentadas em relatórios
divulgados por diferentes meios de
comunicação, identificando, quando
for o caso, inadequações que possam
induzir a erros de interpretação, como
escalas e amostras não apropriadas.

Habilidade da Área

Objetivos de Aprendizagem

(EM13MAT315) Investigar e registrar, por
meio de um fluxograma, quando possível,
um algoritmo que resolve um problema.

• Identificar e manipular a simbologia e a linguagem
algébrica da matemática presentes na linguagem de
programação.
• Representar, por meio de algoritmos e fluxogramas,
as fases, etapas e procedimentos apropriados para a
resolução de situações-problema de diferentes contextos.
• Construir algoritmos de programação, voltados para
(EMIFMAT02) Levantar e testar
a execução de rotinas, resolução de problemas da
hipóteses sobre variáveis que interferem
matemática e situações-problema do contexto do
(EM13MAT106) Identificar situações da vida
na explicação ou resolução de uma
estudante, utilizando-se de softwares de programação.
situação-problema, elaborando modelos cotidiana nas quais seja necessário fazer
• Ler e interpretar dados e informações disponíveis em
escolhas levando-se em conta os riscos
com a linguagem matemática para
tabelas, gráficos, jornais, revistas, internet e outras mídias
probabilísticos (usar este ou aquele método
analisá-la e avaliar sua adequação em
impressas e/ou digitais.
termos de possíveis limitações, eficiência contraceptivo, optar por um tratamento
• Localizar, em mídias impressas ou digitais, conceitos da
médico em detrimento de outro etc.).
e possibilidades de generalização.
estatística para sustentar hipóteses, defender opiniões,
obter conclusões e tomar decisões em relação a
(EM13MAT202) Planejar e executar
determinados contextos.
pesquisa amostral sobre questões
• Elaborar pesquisas estatísticas, contemplando suas etapas
relevantes, usando dados coletados
(coleta, apreciação, tratamento, apresentação, análise e
diretamente ou em diferentes fontes,
interpretação dos dados).
e comunicar os resultados por meio
• Apresentar a solução de situações-problema, utilizando-se
de relatório contendo gráficos e
de medidas de tendência central (média, mediana e
interpretação das medidas de tendência
moda) e medidas de dispersão (variância e desvio
central e das medidas de dispersão
padrão) e outros conceitos da estatística, que se mostrem
(amplitude e desvio padrão), utilizando
pertinentes.
ou não recursos tecnológicos.

(EMIFMAT01) Investigar e analisar
situações-problema, identificando
e selecionando conhecimentos
matemáticos relevantes para
uma dada situação, elaborando
modelos para sua representação.

Habilidade do Eixo

MATEMÁTICA, GAMIFICAÇÃO E JOGOS ON-LINE

2.2 QUADRO ORGANIZADOR
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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.

(EMIFMAT11) Selecionar e mobilizar
intencionalmente conhecimentos
e recursos da Matemática para
desenvolver um projeto pessoal ou
um empreendimento produtivo.

(EMIFMAT10) Avaliar como as
oportunidades, os conhecimentos
e os recursos relacionados à
Matemática podem ser utilizados na
concretização de projetos pessoais
ou produtivos, considerando as
diversas tecnologias disponíveis e
os impactos socioambientais.

(EMIFMAT03) Selecionar e sistematizar,
com base em estudos e/ou pesquisas
(bibliográfica, exploratória, de campo,
experimental etc.) em fontes confiáveis,
informações sobre a contribuição
da Matemática na explicação de
fenômenos de natureza científica, social,
profissional, cultural, de processos
tecnológicos, identificando os diversos
pontos de vista e posicionando-se
mediante argumentação, com o
cuidado de citar as fontes dos
recursosutilizados na pesquisa e
buscando apresentar conclusões
com o uso de diferentes mídias.

(EM13MAT407) Interpretar e comparar
conjuntos de dados estatísticos, por
meio de diferentes diagramas e gráficos
(histograma, de caixa (box-plot), de ramos
e folhas, entre outros), reconhecendo
os mais eficientes para sua análise.

(EM13MAT406) Construir e interpretar
tabelas e gráficos de frequências, com
base em dados obtidos em pesquisas por
amostras estatísticas, incluindo ou não
o uso de softwares que inter-relacionem
estatística, geometria e álgebra.

(EM13MAT405) Utilizar conceitos iniciais
de uma linguagem de programação na
implementação de algoritmos escritos em
linguagem corrente e/ou matemática.

(EM13MAT316) Resolver e elaborar
problemas, em diferentes contextos,
que envolvem cálculo e interpretação
das medidas de tendência central
(média, moda, mediana) e das
medidas de dispersão (amplitude,
variância e desvio padrão).

• Manipular, calcular e operar dados estatísticos em
processos que necessitem a utilização dos conceitos
de variáveis quantitativas e qualitativas, distribuição de
frequência (relativa e absoluta), diagramas, tabelas e
gráficos, com ou sem o uso de softwares para tabulação.
• Construir uma base de dados e diferentes tipos de
tabelas e gráficos, utilizando-se ou não de softwares para
tabulação.
• Comparar e correlacionar medidas estatísticas de
diferentes naturezas, com vistas ao julgamento de
fatos, elaboração de sínteses, sistematização de dados,
estabelecimento de conjunturas e alternativas que se
façam necessárias durante a elaboração de conclusões.
• Identificar situações adequadas para a utilização dos
conceitos que envolvem a análise combinatória e a
probabilidade (princípio fundamental da contagem,
permutações, arranjos, combinações, pesquisas
estatísticas, dados e informações, gráficos estatísticos,
eventos, probabilidade, espaço amostral).
• Desenvolver a capacidade de fazer escolhas, partindo da
observação de situações básicas, que envolvem a análise
combinatória e a probabilidade.
• Realizar cálculos e operações envolvendo os conceitos
de análise combinatória, probabilidade e estatística
(porcentagem, cálculo de taxas, índices e coeficientes,
probabilidade simples e condicional, eventos sucessivos,
mutuamente exclusivos e não mutuamente exclusivos,
distribuição estatística, distribuição normal e medidas
de posição (mediana, quartis, decis e percentis)), em
situações-problema da matemática e de outros contextos.
• Utilizar e aplicar os conceitos de análise combinatória e
probabilidade como estratégias para o desenvolvimento
de projetos, análise de cenários, sustentação de escolhas,
tomada de decisão, elaboração de conclusões, resolução
de situações-problema, entre outros.
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(EM13MAT102) Analisar tabelas,
gráficos e amostras de pesquisas
estatísticas apresentadas em relatórios
divulgados por diferentes meios de
comunicação, identificando, quando
for o caso, inadequações que possam
induzir a erros de interpretação, como
escalas e amostras não apropriadas.

(EMIFMAT01) Investigar e analisar
situações-problema, identificando
e selecionando conhecimentos
matemáticos relevantes para
uma dada situação, elaborando
modelos para sua representação.

Objetivos de Aprendizagem

• Prever, por meio de cálculos e simulações, com ou sem
o uso de softwares para tabulação, os valores relativos
a taxas, custos, investimentos, financiamentos, créditos,
parcelamentos, amortização e outros relacionados a bens
de consumo, realização de projetos, pesquisas de mercado,
receitas, despesas e demais situações do cotidiano.
• Elaorar e analisar orçamentos voltados ao desenvolvimento
(EMIFMAT03) Selecionar e sistematizar,
de projetos individuais, projetos coletivos ou iniciativas
com base em estudos e/ou pesquisas
empreendedoras, utilizando-se de conceitos da
(EM13MAT103) Interpretar e compreender
(bibliográfica, exploratória, de campo,
matemática financeira (porcentagem, juros simples,
textos científicos ou divulgados pelas
experimental etc.) em fontes confiáveis,
compostos, taxas de juros, amortização, fluxo de caixa,
mídias, que empregam unidades de
informações sobre a contribuição
funções exponenciais e logarítmicas), contando ou não
medida de diferentes grandezas e as
da Matemática na explicação de
com o apoio de softwares para tabulação.
fenômenos de natureza científica, social, conversões possíveis entre elas, adotadas
• Elaborar e resolver situações-problema da matemática
ou não pelo Sistema Internacional
profissional, cultural, de processos
e diversos contextos que necessitem da modelagem e
(SI), como as de armazenamento e
tecnológicos, identificando os diversos
modelação de funções do 1º grau, do 2º grau, exponenciais
velocidade de transferência de dados,
pontos de vista e posicionando-se
e logarítmicas.
ligadas aos avanços tecnológicos.
mediante argumentação, com o
• Manipular e operar as funções do 1º grau, 2º grau,
cuidado de citar as fontes dos
exponenciais e logarítmicas, observando as leis de
(EM13MAT106) Identificar situações da vida
recursos utilizados na pesquisa e
formação, comportamentos, variações, proporcionalidade
cotidiana nas quais seja necessário fazer
buscando apresentar conclusões
e não proporcionalidade, crescimento, decrescimento
escolhas levando-se em conta os riscos
com o uso de diferentes mídias.
e demais características associadas às representações
probabilísticos (usar este ou aquele método
algébricas e geométricas.
contraceptivo, optar por um tratamento
(EMIFMAT11) Selecionar e mobilizar
• Construir gráficos de funções do 1º grau, 2º grau,
médico em detrimento de outro etc.).
intencionalmente conhecimentos
exponenciais e logarítmicas, com base em suas respectivas
e recursos da Matemática para
(EM13MAT201) Propor ou participar
leis de formação, e contando com o uso de tabelas,
desenvolver um projeto pessoal ou
de ações adequadas às demandas da
softwares de tabulação e/ou outros recursos que se
um empreendimento produtivo.
região, preferencialmente para sua
mostrem pertinentes.
comunidade, envolvendo medições
(EMIFMAT12) Desenvolver projetos
e cálculos de perímetro, de área, de
pessoais ou produtivos, utilizando
processos e conhecimentos matemáticos volume, de capacidade ou de massa.
para formular propostas concretas,
articuladas com o projeto de vida.

Habilidade da Área

Habilidade do Eixo

A MATEMÁTICA NAS MÍDIAS SOCIAIS E NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS
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(EM13MAT316) Resolver e elaborar
problemas, em diferentes contextos,
que envolvem cálculo e interpretação
das medidas de tendência central
(média, moda, mediana) e das
medidas de dispersão (amplitude,
variância e desvio padrão).

(EM13MAT302) Construir modelos
empregando as funções polinomiais de
1º ou 2º graus, para resolver problemas
em contextos diversos, com ou sem
apoio de tecnologias digitais.

(EM13MAT2013) Aplicar conceitos
matemáticos no planejamento, na
execução e na análise de ações
envolvendo a utilização de aplicativos e
a criação de planilhas (para o controle
de orçamento familiar, simuladores de
cálculos de juros simples e compostos,
entre outros), para tomar decisões.

(EM13MAT202) Planejar e executar
pesquisa amostral sobre questões
relevantes, usando dados coletados
diretamente ou em diferentes fontes,
e comunicar os resultados por meio
de relatório contendo gráficos e
interpretação das medidas de tendência
central e das medidas de dispersão
(amplitude e desvio padrão), utilizando
ou não recursos tecnológicos.

• Analisar o comportamento e demais características
complexas dos gráficos de funções do 1º grau, 2º grau,
exponenciais e logarítmicas, que se mostrem adequadas
para a tomada de decisão, conclusão e solução, frente a
situações-problema de diferentes contextos.
• Identificar e manipular as principais unidades de medidas
que compõem o Sistema Internacional e que se encontram
presentes na matemática, na tecnologia e em outros
contextos.
• Ponderar sobre as unidades do Sistema Internacional,
que se mostram mais adequadas para resolver situaçõesproblema da matemática e de diversos contextos.
• Resolver situações-problema da matemática e de outros
contextos que exijam a conversão de unidades de medidas,
o dimensionamento da capacidade de armazenamento e
transmissão de dados em equipamentos tecnológicos, a
combinação de medidas de comprimento, área volume,
capacidade, massa, entre outras; a operação com as bases
do sistema de contagem e as relações entre grandezas de
diferentes contextos.
• Ler e interpretar dados e informações disponíveis em
tabelas, gráficos, jornais, revistas, internet e outras mídias
impressas e/ou digitais.
• Localizar, em mídias impressas ou digitais, conceitos da
estatística para sustentar hipóteses, defender opiniões,
obter conclusões e tomar decisões em relação a
determinados contextos.
• Elaborar pesquisas estatísticas, contemplando suas etapas
(coleta, apreciação, tratamento, apresentação, análise e
interpretação dos dados).

ITINERÁRIO FORMATIVO DE APROFUNDAMENTO
MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

282
(EM13MAT406) Construir e interpretar
tabelas e gráficos de frequências, com
base em dados obtidos em pesquisas, por
amostras estatísticas, incluindo ou não
o uso de softwares que inter-relacionem
estatística, geometria e álgebra.

(EM13MAT404) Analisar funções definidas
por uma ou mais sentenças (tabela
do Imposto de Renda, contas de luz,
água, gás etc.), em suas representações
algébrica e gráfica, identificando domínios
de validade, imagem, crescimento e
decrescimento, e convertendo essas
representações de uma para outra, com
ou sem apoio de tecnologias digitais.

(EM13MAT403) Analisar e estabelecer
relações, com ou sem apoio de
tecnologias digitais, entre as
representações de funções exponencial
e logarítmica, expressas em tabelas e
em plano cartesiano, para identificar as
características fundamentais (domínio,
imagem, crescimento) de cada função.

• Apresentar a solução de situações-problema, utilizando-se
de medidas de tendência central (média, mediana e moda)
e medidas de dispersão (variância e desvio padrão) e
outros conceitos da estatística que se mostrem pertinentes.
• Manipular, calcular e operar dados estatísticos em
processos que necessitem a utilização dos conceitos
de variáveis quantitativas e qualitativas, distribuição de
frequência (relativa e absoluta), diagramas, tabelas e
gráficos, com ou sem o uso de softwares para tabulação.
• Construir uma base de dados e diferentes tipos de
tabelas e gráficos, utilizando-se ou não de softwares para
tabulação.
• Comparar e correlacionar medidas estatísticas de
diferentes naturezas, com vistas ao julgamento de
fatos, elaboração de sínteses, sistematização de dados,
estabelecimento de conjunturas e alternativas que se
façam necessárias durante a elaboração de conclusões.
• Identificar situações adequadas para a utilização dos
conceitos que envolvem a probabilidade (pesquisas
estatísticas, dados e informações, gráficos estatísticos,
eventos, espaço amostral).
• Desenvolver a capacidade de fazer escolhas, partindo
da observação de situações básicas, que envolvem a
probabilidade.
• Realizar cálculos e operações envolvendo os conceitos
de probabilidade e estatística (porcentagem, cálculo de
taxas, índices e coeficientes, probabilidade simples e
condicional, eventos sucessivos, mutuamente exclusivos
e não mutuamente exclusivos, distribuição estatística,
distribuição normal e medidas de posição (mediana,
quartis, decis e percentis)), em situações-problema da
matemática e de outros contextos.
• Utilizar e aplicar os conceitos de probabilidade como
estratégias para o desenvolvimento de projetos, análise
de cenários, sustentação de escolhas, tomada de decisão,
elaboração de conclusões, resolução de situaçõesproblema, entre outros.

2.3 ENCAMINHAMENTOS
METODOLÓGICOS E AVALIAÇÃO
O momento pedagógico Matemática, Gamificação e Jogos On-line
possui, como estratégia de desenvolvimento e avaliação, uma proposta de
organização delimitada por cinco etapas, com carga horária aproximada
de 8 horas ou 10 horas-aula de 50 minutos cada. As etapas são as seguintes: introdução aos jogos; pesquisa científica; gamificação e jogos on-line;
linguagem dos jogos; meu primeiro jogo – produto final.
Na etapa de introdução aos jogos, os estudantes são colocados diante
da possibilidade de escolher, para jogarem livremente, entre um conjunto de
jogos on-line ou de tabuleiro, relacionados (ou não) com a matemática. O
professor pode apresentar uma relação de jogos disponíveis na escola e na
Internet, ou então no laboratório de informática ou na sala de aula; colocar
os estudantes em contato com o ambiente dos jogos, com a intenção de
estimular o cálculo mental, o raciocínio lógico, os conhecimentos geométricos,
a orientação espacial, as operações fundamentais, as frações, os sistemas
numéricos, porcentagens, funções, gráficos, estatística, entre outros. Precisa
orientar para que haja momentos de instigação e ludicidade, no sentido de
despertar o interesse pelos jogos, como meio de aprendizagem da matemática. Neste momento, cabe estabelecer questionamentos referentes às
regras dos jogos, sua composição, suas características e, principalmente,
sua relação com os conhecimentos da matemática já assimilados pelos
estudantes nas etapas de ensino anterior, atentando para a necessidade
de revisão de conteúdos tidos como essenciais, naquelas etapas de ensino,
e para o desenvolvimento de competências relacionadas à cultura digital,
empatia e cooperação. Para a avaliação, sugere-se a construção de objetivos e critérios que destaquem a ocorrência da relação entre os jogos e a
matemática, e se essas relações ficaram perceptíveis. Como instrumentos
de avaliação, sugere-se a utilização de relatórios, apresentações, debates
e discussões, podendo ocorrer no individual e no coletivo.
Na etapa de pesquisa científica, o professor propõe a realização de
pesquisas orientadas com base nas normas da ABNT, tendo como fundamento
principal a matemática e os jogos. Nesse contexto, o estudante pode optar
por trabalhar de forma individual ou em grupo, realizando a exploração de
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um dos jogos praticados anteriormente (ou não), demonstrando a influência
dos jogos na sociedade, seus benefícios e malefícios, o volume de capital
financeiro empregado na indústria dos jogos, a relação entre os jogos e o
mercado de trabalho, o processo de design dos jogos, entre outros. Aqui
o professor pode orientar o estudante para que aplique conhecimentos
provenientes da estatística (noções de estatística, dados estatísticos: amostra, população, coleta, organização e análise; tabelas e gráficos: leitura e
interpretação de dados; softwares para tabulação; pesquisas estatísticas;
medidas de tendência central: média, mediana, moda, diagramas) da matemática computacional, e para que fundamente-se em evidências encontradas
em artigos, jornais, reportagens, livros, sites e demais fontes de pesquisa,
podendo utilizar espaços como o laboratório de informática, a biblioteca e
a própria sala de aula. Nesta etapa, espera-se que o estudante desenvolva
competências relacionadas ao conhecimento, ao pensamento científico,
crítico e criativo, à comunicação, argumentação e autonomia. Para a avaliação, sugerem-se, como objetivos e critérios, a utilização de parâmetros que
permitam identificar se as pesquisas científicas foram elaboradas conforme
as normas e com os combinados estabelecidos; ponderar se os trabalhos
desenvolvidos apresentam coerência com os temas abordados e com os
argumentos, hipóteses, dados e fatos utilizados; atentar para a utilização
dos conteúdos da matemática como forma de sustentar opinião, ponto de
vista, tomada de decisões etc. Como instrumentos de avaliação, sugere-se
a elaboração de trabalho impresso ou digital, artigo, apresentação, relatório
técnico, entre outros.
Na etapa gamificação e jogos on-line aborda-se a matemática de
forma prazerosa e motivadora, na qual os estudantes são instigados a
disputar, cooperar, investigar, aprender e criar por meio de competições,
envolvendo a gamificação e os jogos on-line. O objetivo é fazer com que
os estudantes assimilem a lógica dos jogos, isso é, observem, vivenciem e
retirem elementos dos jogos para realizar a sua transposição em atividades
que não se caracterizam como jogos, ou seja, apliquem ou insiram elementos
dos jogos on-line tais como: desafios, temas, níveis, regras, rotinas, ações,
estratégias, missões, competições, tarefas, problemas, jogabilidade, pontuações, premiações, recompensas, metas, ranking, feedbacks, avatares,
entre outros, em atividades que possam ser gamificadas, como exercícios,
atividades de ensino, problemas das áreas de conhecimento, problemas
locais, gincanas, brincadeiras, dinâmicas de grupo e até outros tipos de
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desafios. Espera-se, também, que os estudantes aproveitem o processo
de gamificação e os jogos para absorver, assimilar e compreender os
conteúdos matemáticos como a Análise Combinatória e a Probabilidade
(princípio fundamental da contagem, permutações, arranjos, combinações,
pesquisas estatísticas, dados e informações, gráficos estatísticos, eventos,
probabilidade, espaço amostral), que se sintam mais engajados no processo
de aprendizagem e possam desenvolver competências como autoestima,
empatia e cooperação, autoconhecimento e autocuidado, autogestão,
comunicação, senso estético, conhecimento, autonomia, entre outros.
Neste momento, os recursos recomendados consistem em plataformas,
notebooks, smartphones, celulares, computadores, tablets, dispostos em
espaços como o laboratório de informática, biblioteca, sala de aula, ou
ambientes extraclasse. Para a avaliação, recomenda-se utilizar instrumentos
como apresentação, exposição, feiras, conferências, relatórios, feedbacks,
ficha de análise de riscos e possibilidades, portfólio, tempestade de ideias
(brainstorm), relatos descritivos e outros que permitam aferir objetivos e/
ou mensurar o atendimento de critérios relacionados à capacidade dos
estudantes em: lidar com situações complexas e que exijam o domínio de
conhecimentos matemáticos e da lógica dos jogos; comunicar as rotinas e
sequências utilizadas para desenvolver as atividades de maneira coerente
e compreensível em relação aos colegas, professores e demais envolvidos;
apresentar postura autônoma, de responsabilidade, participação e cooperação, voltadas para a resolução de problemas em diversos contextos etc.
Na etapa linguagem dos jogos, o professor coloca os estudantes
em sintonia com a linguagem de design dos jogos, ou seja, realiza uma
introdução à linguagem de programação dos jogos.
Além disso, esse momento mostra-se propício para que os estudantes aprimorem os conhecimentos sobre a matemática computacional e a
linguagem algébrica, desenvolvendo habilidades relacionadas à matemática
e à tecnologia, que envolvam o pensamento computacional, os números
binários, o uso de softwares para programação, a simbologia e linguagem
algébrica, algoritmos, fluxogramas, entre outros. As atividades podem ser
realizadas em sala de aula, laboratório de informática ou extraclasse, sendo
importante que o professor as estruture de maneira que os estudantes
possam investigar estruturas básicas da linguagem de programação dos
jogos e compreender como baixar softwares, como acessar sites da internet,
como modelar a solução de problemas reais ou da matemática por meio
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de procedimentos, etapas, fluxogramas, algoritmos; que observem qual o
momento adequado para utilizar os conceitos de sequências, variáveis, repetições e rotinas, entre tantos outros. Dessa forma, o professor pode propor
desafios que estimulem o estudante a criar atitudes autônomas, criativas,
críticas, investigativas e reflexivas que vão ao encontro do fortalecimento
de competências como o pensamento científico, crítico e criativo, senso
estético, comunicação e argumentação.
Uma outra maneira de organizar esta etapa consiste em colocar os
estudantes em contato com softwares livres, utilizando-se de notebooks,
tablets e smartphones, para investigar como funciona a linguagem de programação, partir de problemas da matemática para estimular os estudantes a
encontrar soluções e representá-las por meio de fluxogramas e algorítmicos,
promover momentos de estudo, pesquisa e discussão em relação ao estilo
dos jogos e a linguagem utilizada para programá-los, dentre outros.
Para a avaliação, recomenda-se que os objetivos e critérios possam
verificar a assimilação dos estudantes quanto aos fundamentos básicos da
matemática computacional, a compreensão da linguagem utilizada para a
criação e funcionamento dos jogos, a capacidade de elaborar e solucionar
problemas reais e da matemática, e outras situações semelhantes. Como
instrumentos, propõe-se a utilização de atividades extraclasse, avaliações
escritas, pesquisas, apresentações, relatórios, discussão em grupo, portfólio,
entre outros.
Na etapa meu primeiro jogo – produto final apresenta-se o momento
em que os estudantes são direcionados, pelo professor, a elaborar um
protótipo, modelo, exemplar ou até mesmo um projeto completo de um
jogo on-line. Neste momento, o estudante se utiliza dos conhecimentos
adquiridos nas etapas anteriores para: elaborar e resolver problemas de
ordem complexa; estreitar as relações com os procedimentos de construção
dos jogos; aplicar conhecimentos matemáticos assimilados; desenvolver
atitudes empreendedoras; demonstrar capacidades de programar e desprogramar; manifestar a capacidade de trabalhar coletivamente; organizar
e desenvolver projetos; estabelecer relações com o mercado de trabalho, as
profissões, projetos de vida e outros que venham exteriorizar o progresso
dos estudantes quanto às competências como conhecimento, comunicação,
cultura digital, autogestão, empatia, cooperação e autonomia.
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Os ambientes para a confecção dos trabalhos consistem em sala de
aula, laboratório de informática, biblioteca ou outros espaços que apresentem
estrutura adequada. Durante a elaboração dos trabalhos, recomenda-se que
o professor atue como orientador e mediador do processo, fazendo intervenções, corrigindo rumos, retomando conteúdos, promovendo pesquisas,
propondo a integração com outras áreas do conhecimento, a partir de práticas
contextualizadas e interdisciplinares, enriquecendo as discussões ou demais
maneiras que se mostrem pertinentes para promover a aprendizagem e o
aprofundamento do conhecimento.
Para a avaliação, aconselha-se observar a aplicação dos conhecimentos
adquiridos ao longo do momento pedagógico Matemática, Gamificação e
Jogos On-line, o nível de aprofundamento e dificuldade dos conceitos da
matemática computacional, empregado para a elaboração do trabalho, a
capacidade de os estudantes atuarem com autonomia e coletivamente no
desenvolvimento de projetos, a articulação com as demais áreas do conhecimento, com o contexto e com as perspectivas futuras, entre outros. Como
instrumentos de avaliação, sugere-se utilizar apresentações individuais e em
grupo, encontros, seminários, relatórios técnicos, relatos de experiências,
portfólio, feedback etc.
O momento pedagógico A Matemática nas Mídias Sociais e na
Produção de Vídeos possui, como estratégia de desenvolvimento e avaliação, uma proposta de organização, delimitada por quatro etapas, com
carga horária aproximada de 10 horas ou 12 horas-aula de 50 minutos cada.
As etapas são as seguintes: introdução às mídias sociais e a produção de
vídeos; aprofundamento matemático; aprofundamento científico; narrativa
matemática: minha primeira produção de vídeo.
A primeira etapa denomina-se introdução às mídias sociais e à
produção de vídeos. Nela, os estudantes são orientados pelo professor a
estabelecer contato com as ferramentas que as mídias sociais disponibilizam
e a manipular aplicativos e softwares destinados à produção de vídeos.
Neste momento, mostra-se relevante que o professor selecione previamente
algumas dessas ferramentas e apresente suas funcionalidades, permitindo
que os estudantes tenham opções quanto à manipulação e possam assimilar,
com maior aprofundamento, suas funcionalidades. Também se faz relevante
que o professor estruture atividades individuais e/ou em grupos, sequências
didáticas, fichas complementares e outros, pensando em aprofundar e
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explorar diferentes recursos e possibilidades disponíveis nas mídias sociais
e na produção de vídeos.
Um outro aspecto propositivo diz respeito ao fato de o professor
instigar os estudantes a relacionarem os conteúdos matemáticos com o contexto das mídias sociais e da produção de vídeos, dando enfoque a Medidas
(grandezas e respectivas unidades de medidas); e realizar tanto a retomada
como o aprofundamento de conteúdos essenciais para a aprendizagem da
Matemática no Ensino Médio, como as medidas de área, volume, perímetro,
medidas de comprimento, medidas de ângulos, medidas de massa, medidas
de capacidade, medidas de volume, entre outras.
Nessa etapa, os principais objetivos concentram-se em desenvolver
o potencial dos estudantes para manipular e se relacionar com as mídias
sociais, para a importância de conhecer novos instrumentos tecnológicos
que favoreçam a comunicação e a integração social; fomentar o aprendizado
dos conteúdos matemáticos essenciais para essa etapa de ensino; contribuir
com o caráter formativo dos estudantes, no sentido de inseri-los em um
contexto globalizado que privilegia a informação, além de promover o desenvolvimento de competências associadas ao uso de estratégias, conceitos
e procedimentos matemáticos em diferentes contextos; a observação de
diferentes tecnologias; o conhecimento digital; a comunicação e disseminação de informações; a empatia; o contato com diferentes culturas e o
agir de forma individual, coletiva e autônoma. O desenrolar das atividades
podem ocorrer na escola, em espaços como a biblioteca, a sala de aula, o
laboratório de informática e outros que se mostrem apropriados, ou então,
de forma extraclasse, e até em ambientes virtuais.
Os objetivos da avaliação direcionam-se ao aprendizado e à formação,
de maneira que permitam: verificar se os estudantes realizaram contato
e manipularam adequadamente os recursos tecnológicos relacionados
às mídias sociais e à produção de vídeos; diagnosticar se assimilaram os
conhecimentos matemáticos tratados durante as aulas e oferecer devolutiva quanto às atividades realizadas em classe e extraclasse, observando a
correção de eventuais equívocos no processo e execução das atividades
realizadas de forma individual e coletiva. Os instrumentos a serem utilizados
consistem em avaliações escritas, orais, debates, discussões, apresentações,
feedbacks, portfólios, relatórios, entre outros.
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A segunda etapa, intitulada de aprofundamento matemático, incentiva
o aprofundamento dos conteúdos da matemática, visando o aprimoramento
de habilidades como ler, interpretar, fazer estimativas, elaborar e resolver
problemas, representar, demonstrar, manipular, calcular e, ainda, pensar
numérica e algebricamente; fazer conversões, pensar geometricamente,
classificar, observar evidências, analisar e levantar hipóteses; diagnosticar
erros, fazer previsões, pensar probabilisticamente, tomar decisões, entre
outras, tendo como referência para a aprendizagem conteúdos como:

- Matemática financeira: porcentagem, juros simples, juros compostos,
softwares para tabulação (planilhas); medidas (área, volume, perímetro,
medidas de comprimento, medidas de ângulos, medidas de área, medidas
de massa, medidas de capacidade, medidas de volume).
- Estatística: noções de estatística e de dados estatísticos – amostra, população, coleta, organização e análise, tabelas e gráficos, leitura e
interpretação de dados, variáveis quantitativas e qualitativas, softwares
para tabulação, dados e informações estatísticas, pesquisas estatísticas,
distribuição de frequência (frequência relativa e absoluta), medidas de
tendência central (média, mediana, moda), diagramas.
- Probabilidade: pesquisas estatísticas, dados e informações, gráficos
estatísticos, eventos, probabilidade, espaço amostral.
- Funções: função polinomial do 1º grau, função polinomial do 2º grau,
função exponencial, função logarítmica, entre outros.

Para auxiliar no trabalho, o professor pode fazer uso de recursos
e metodologias diversificadas que abrangem textos, recortes de jornais
e revistas, lista de exercícios, vídeos, aulas expositivas, aulas dialogadas,
sequências didáticas, jogos, tutoriais, simuladores, plataformas, materiais
manipuláveis, softwares de tabulação, de gráficos, de geometria dinâmica
e gincanas; ou ainda explorar as metodologias ativas como sala de aula invertida, ensino por projetos, gamificação, ensino por problemas. E, também,
as metodologias do Campo da Educação Matemática, como resolução de
problemas, etnomatemática, modelagem matemática, mídias tecnológicas,
história da matemática, investigação matemática, letramento matemático,
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articulando, também, com o contexto vivenciado pelos estudantes e com os
conhecimentos de demais áreas, ou seja, utilizando-se da contextualização
e da interdisciplinaridade.
Além disso, a aprendizagem pode ser mediada pelo professor de forma
a atender os estudantes de maneira individualizada, em pequenos grupos ou
coletivamente, em ambientes do interior e do exterior da escola, e inclusive
virtuais, como: sala de aula, sala on-line, chat, videochamadas, biblioteca,
laboratório de informática, pátios, museus, cinema e qualquer outro que
se mostre adequado para a promoção do ensino-aprendizagem e para o
desenvolvimento de competências voltadas ao conhecimento, pensamento
crítico, científico e criativo, comunicação, argumentação e autogestão.
Sobre a avaliação, espera-se que ela ocorra de forma diagnóstica e
formativa, tendo como objetivos diagnosticar as fragilidades de aprendizagem dos estudantes em relação aos conteúdos essenciais da matemática;
identificar se os estudantes aprofundaram seus conhecimentos prévios;
mensurar a aprendizagem em relação aos conteúdos da matemática,
tratados nessa e em outras etapas; observar a aplicação de estratégias e
o domínio das definições, conceitos e procedimentos da matemática para
resolver situações-problema durante essa etapa; observar a capacidade de
analisar resultados; identificar e corrigir erros; argumentar verbalmente ou
por meio de registros e estabelecer conjecturas para a tomada de decisões
baseadas nos conteúdos da matemática, entre outros.
Em relação aos instrumentos de avaliação, sugere-se, nesta etapa,
que o professor utilize de atividades com questões objetivas, lista de exercícios, ficha de observação, questionários, sistema de pontuação, relatório
individual, testes, observação e feedback, portfólio, apresentações, prova
dissertativa, trabalho em grupo, entre outros.
A terceira etapa chama-se aprofundamento científico, momento no
qual as relações professor-estudante são estreitadas e se intensificam para
que o professor venha orientar os estudantes à aprendizagem de métodos
científicos, para a elaboração de pesquisas científicas e para o ensino de
processos estruturados de investigação, baseados na observação, formulação
de hipóteses, análise e síntese, explorando ambientes como a biblioteca,
o laboratório de informática, a sala de aula, os pátios escolares e outros
tantos, dentro e fora do espaço escolar. Aqui o professor também tem a
possibilidade de estimular os estudantes a assimilar novos conhecimentos
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que relacionam os conteúdos matemáticos com situações/fatos cotidianos,
problemas de ordem prática, questões envolvendo as demais áreas do
conhecimento e situações correspondentes à temática das mídias sociais
e produção de vídeos.
Nesse sentido, o professor pode incentivar, desafiar e orientar os
estudantes para que realizem a escolha de um tema ou definam uma situação-problema, elaborem e apresentem o desenvolvimento de pesquisas
teórico-práticas que englobem pré-projetos, coleta, tratamento, interpretação,
análise de dados, e apresentação das conclusões/soluções. O momento
se apresenta propício para trabalhar com os conteúdos da matemática,
aprofundados nas etapas anteriores, tais como: Matemática financeira;
Medidas; Estatística; Probabilidade; Funções; entre outros. Outro ponto
relevante compreende a utilização de questões disparadoras, no sentido
de promover o interesse e a reflexão dos estudantes em relação às mídias
sociais e à produção de vídeos, por exemplo: Como são fabricadas as plataformas, softwares e equipamentos utilizados para a elaboração, edição e
consumo das mídias sociais e produção de vídeos? Qual é o impacto social
provocado pelo consumo excessivo de vídeos? Qual o tempo médio que
determinado grupo social permanece conectado às mídias sociais? Quais os
custos empregados no mercado da produção de vídeos? Quais percentuais
da população economicamente ativa têm acesso às mídias sociais? Como
mensurar probabilidades de inserção de novos clientes em um mercado de
mídias e vídeos? Como representar determinados fenômenos relacionados
às mídias sociais e à produção de vídeos por meio de gráficos, funções etc.?
Além de desafiar os estudantes para o aprendizado de conteúdos
matemáticos e assimilação das técnicas e procedimentos inerentes às investigações científicas, essa etapa tem como objetivos: mobilizar a pesquisa de
alternativas em relação ao levantamento de possíveis soluções aos problemas
presentes nas suas realidades; incentivar os estudantes a participarem de
forma individual e coletiva em atividades exploratórias e investigativas,
que promovam o enriquecimento do processo de ensino-aprendizagem;
valorizar as experiências; estimular o estudo, a leitura e a pesquisa acerca
de instrumentos que tenham a tecnologia como objeto de referência, tais
como as mídias sociais e a produção de vídeos, entre outros que possam
desenvolver, nos estudantes, tanto as características de um pesquisador
como as competências voltadas para a valorização dos conhecimentos historicamente construídos: compreensão da realidade, atitudes colaborativas
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e inclusivas, curiosidade intelectual, imaginação, reflexão, poder de síntese,
linguagem científica, protagonismo, responsabilidade, cooperação, princípios
éticos e postura democrática.
Para a avaliação, propõe-se o uso de objetivos que permitam observar
a atuação dos estudantes frente ao trabalho coletivo durante as atividades
e aos compromissos assumidos para a execução das tarefas; mensurar o
atendimento as etapas utilizadas, as técnicas, uso de normas, os procedimentos, a linguagem, a temática, os objetivos, as conclusões e as metodologias
empregadas durante a elaboração das pesquisas científicas; verificar se os
estudantes atingiram o propósito mínimo em relação à utilização e assimilação
dos conteúdos matemáticos necessários para esta etapa; ponderar sobre a
iniciativa dos estudantes em relação autonomia intelectual, capacidade de
manipulação das tecnologias, interpretação, síntese, análise, correlações,
comparações etc. Como instrumento de avaliação, o professor pode aplicar
atividades escritas, questionários, fichas de autoavaliação, feedback formativo, portfólio, relatório, seminários, apresentações, feiras, rubrica, ficha de
controle, cartazes, resumos, entre outros.
Na quarta e última etapa, denominada de narrativa matemática:
minha primeira produção de vídeo, os estudantes serão incentivados
pelo professor a construir suas narrativas matemáticas, baseando-se nos
conteúdos da matemática, nas produções científicas e nas relações com a
tecnologia, tratados nas etapas anteriores. Desta forma, os objetivos da etapa
consistem em levar o estudante a atuar, com protagonismo e de maneira
empreendedora, para produzir suas narrativas (produção de vídeos); socializar-se por meio das mídias sociais; relatar o seu percurso de aprendizagem
e compartilhar/difundir os conhecimentos adquiridos; aprender com as
experiências coletivas, com o trabalho em grupo e colaborativo; estabelecer
diálogo entre os saberes populares e os métodos científicos articulados à
Matemática e às demais áreas do conhecimento; ampliar a visão acerca dos
acontecimentos, eventos e problemas da realidade e, consequentemente,
investigar suas causas, consequências e possíveis soluções; oportunizar
momentos de manifestação em relação ao conhecimento elaborado na
escola e desenvolver competências relacionadas à autonomia, à criatividade,
à persistência, à empatia, à reflexão, à inovação, à interação, ao coletivo, à
tomada de decisão, entre outros.
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Ao professor, sugere-se atuar como facilitador da aprendizagem,
mediando, supervisionando e organizando as equipes, propondo temáticas,
instruindo quanto às regras de conduta e limites éticos nas produções e
na divulgação das narrativas. E, por vezes, o professor estará atuando no
sentido de: retomar os conceitos e conteúdos da matemática; instruir quanto
ao uso da tecnologia e propor ferramentas com licença livre; direcionar e
preparar os ambientes de trabalho como sala de aula, biblioteca, pátios,
ambientes virtuais, extraclasse, e outros; prestar orientação quanto a cronogramas, etapas, fases de elaboração e finalização dos trabalhos; ajudar os
estudantes nos procedimentos de pesquisa, na contextualização, na seleção
de imagens, sons, recursos e linguagem apropriada e direitos autorais;
estabelecer momentos para a divulgação e apresentação dos trabalhos
no ambiente escolar; promover discussões em relação aos problemas da
realidade, como ambiental, político, econômico, social, entre outros; instigar
os estudantes a refletirem sobre o mercado de trabalho, as possibilidades
futuras, a elaboração de um projeto de vida etc.
Em relação à avaliação, propõe-se a utilização de instrumentos como
relatórios de observação e produção, feedbacks formativos, rubricas,
relatórios, resumos, sínteses, apresentações, seminários, feiras, relatos de
experiência, trabalho em grupo, portfólios, exposições, checklist de produção audiovisual e sonora, entre outros que estejam pautados em objetivos
destinados a ponderar sobre: a capacidade dos estudantes em manusear e
utilizar as ferramentas tecnológicas para a elaboração dos objetivos propostos;
a aplicação dos conhecimentos da matemática, e de outros presentes nas
etapas anteriores, para a elaboração de um dado experimento; a aptidão em
realizar trabalhos individuais e em equipe de forma colaborativa, responsável,
harmônica, eficaz e ética; o domínio das habilidades e competências, para
atuar na sociedade de maneira crítica, colaborativa, autônoma, reflexiva e
cidadã; entre outras.
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3

TRILHA DE APRENDIZAGEM – A
MATEMÁTICA NAS QUESTÕES
AMBIENTAIS
3.1 INTRODUÇÃO

A Trilha de Aprendizagem A Matemática nas Questões Ambientais
visa aprofundar o conhecimento em Tratamento da Informação, uma das
unidades temáticas previstas no Referencial Curricular do Paraná: princípios,
direitos e orientações (PARANÁ, 2018, p. 808) do Ensino Fundamental e,
também, no Referencial Curricular do Ensino Médio do Paraná, em especial,
o objeto de conhecimento: estatística, relacionando-o à escassez de água
ao redor do mundo.
Essa Trilha de Aprendizagem tem como intuito, ainda, contemplar
os eixos estruturantes Investigação Científica e Mediação e Intervenção
Sociocultural. De acordo com os Referenciais Curriculares para a Elaboração
dos Itinerários Formativos (BRASIL, 2019), pretende-se “desenvolver habilidades que permitam aos estudantes ter uma visão de mundo ampla e
heterogênea, tomar decisões e agir nas mais diversas situações, seja na
escola, seja no trabalho, seja na vida”. E, assim, favorecer a formação integral
dos estudantes, em consonância com as Competências Específicas da área
Matemática e suas tecnologias na Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
(BRASIL, 2018).
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Nesse aspecto, a estatística, objeto de conhecimento do componente
curricular Matemática, permite ao estudante analisar, classificar, comparar,
levantar hipóteses e evidências; “planejar e executar pesquisa amostral,
interpretando as medidas de tendência central, e de comunicar os resultados
obtidos por meio de relatórios, incluindo representações gráficas adequadas”
(BRASIL, 2018, p. 528); e, ainda, que ele identifique incoerências em tabelas
e gráficos veiculados nas diversas mídias digitais como sites, redes sociais,
blogs e outras formas de comunicação que utilizem a internet, ou ainda na
forma impressa, as quais podem influenciar uma tomada de decisão.
O que vai ao encontro aos objetivos do eixo estruturante Investigação
Científica:

• Aprofundar conceitos fundantes das ciências para a interpretação
de ideias, fenômenos e processos.
• Ampliar habilidades relacionadas ao pensar e ao fazer científico.
• Utilizar esses conceitos e habilidades em procedimentos de
investigação voltados à compreensão e enfrentamento de situações cotidianas, com proposição de intervenções que considerem
o desenvolvimento local e a melhoria da qualidade de vida da
comunidade (BRASIL, 2019, p. 6).

Levando em conta os objetivos do eixo estruturante Mediação e
intervenção Sociocultural:

•

•
•

Aprofundar conhecimentos sobre questões que afetam a
vida dos seres humanos e do planeta, em nível local, regional,
nacional e global, e compreender como podem ser utilizados
em diferentes contextos e situações.
Ampliar habilidades relacionadas à convivência e atuação
sociocultural.
Utilizar esses conhecimentos e habilidades para mediar conflitos,
promover entendimentos e propor soluções para questões e
problemas socioculturais e ambientais identificados em suas
comunidades (BRASIL, 2019, p. 8).

A escassez de água será abordada nessa Trilha de Aprendizagem,
pois é um problema global, e, segundo a Organização das Nações Unidas
(ONU), mais de 2 bilhões de pessoas vivem em países com alto estresse
hídrico (ONU, 2018a). A água potável limpa, segura e adequada é vital para a
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sobrevivência de todos os organismos vivos e, também, para o funcionamento
dos ecossistemas, comunidades e economia. Os fatores que acarretam a
falta de água vão desde questões climáticas e geográficas, passando pelo
desperdício e até o aumento de consumo, dentre outros. Dada a relevância
do assunto, ele faz parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) desde 2018, cujo relatório do ODS 6 (ONU, 2018b), publicado pela
ONU, visa ações para vencer os desafios.
O objetivo é levar o estudante a compreender, por meio da Matemática,
a escassez de água, se conscientizar das consequências na comunidade
em que vive e buscar soluções possíveis, neste contexto, que possam ser
desenvolvidas para melhorar a realidade local. Dessa forma, o estudante
será mobilizado para que desenvolva uma postura mais atuante no meio
que o cerca.
Assim, essa Trilha de Aprendizagem será composta por 02 momentos pedagógicos denominados: Matemática: estatística entendendo o
problema da escassez de água e Matemática: estatística nas possíveis
soluções para o problema da escassez de água. Esses dois contemplam,
além das habilidades dos eixos estruturantes citados neste texto, as do eixo
Intervenção Sociocultural e Investigação Científica, também as habilidades
da Área de Matemática e suas Tecnologias, com a intenção de garantir ao
estudante uma formação integradora e interdisciplinar, oportunizando a
interação com outras áreas do conhecimento.
O primeiro momento pedagógico, Matemática: estatística entendendo
o problema da escassez de água, objetiva aprofundar conhecimentos
estatísticos, tendo como contexto o problema da escassez da água. Com
isso, a intenção é dar subsídios para que ele, o estudante, tenha condições
de compreender o problema, suas consequências, e entender as causas da
escassez da água, de forma a atuar/intervir com consciência no meio em
que está inserido.
Assim, o estudante será motivado a pesquisar sobre o tema, bem
como poderá coletar os dados, trabalhar com eles em tabelas, gráficos
e planilhas eletrônicas (Excel, Cal) e refletir sobre as possíveis causas e
consequências do problema.
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O segundo momento pedagógico, Matemática: estatística nas possíveis soluções para o problema da escassez de água, tem como objetivo
que o estudante, que realizou o estudo sobre a escassez da água e suas
consequências, de posse de dados estatísticos coletados, aprofunde o
conhecimento em estatística e raciocínio matemático, para subsidiar a
continuidade do estudo do problema e buscar possíveis saídas.
O estudante irá analisar, levantar e testar hipóteses, pensar em perspectivas de soluções viáveis e tomar decisões, assim como apresentá-las
com argumentos plausíveis, fundamentados e justificados, tendo como
base a estatística.
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(EMIFMAT01) Investigar e
analisar situações-problema,
identificando e selecionando
conhecimentos matemáticos
relevantes para uma dada
situação, elaborando modelos
para sua representação.
(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.

(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.
(EMIFMAT07) Identificar
e explicar questões
socioculturais e ambientais,
aplicando conhecimentos e
habilidades matemáticas para
avaliar e tomar decisões em
relação ao que foi observado.

Habilidade da Área

Habilidade do Eixo

• Investigar e compreender o problema da escassez de água, uma
questão ambiental que remete a problemas nas comunidades,
utilizando-se da pesquisa estatística.
• Investigar e compreender os problemas que a comunidade apresenta,
relacionados às questões ambientais, particularmente da escassez da
água, utilizando-se da pesquisa estatística e de outros conhecimentos
matemáticos pertinentes à situação-problema.
• Fazer levantamento de informações sobre a situação-problema
estudada (escassez de água), elaborando pesquisas estatísticas,
contemplando suas etapas (coleta, apreciação, tratamento,
apresentação, análise e interpretação dos dados).
• Perceber os temas relevantes em uma pesquisa, de acordo com a
situação a ser investigada.
• Saber escolher e acessar a fonte de informação, conforme a situaçãoproblema a ser pesquisada.
• Aprender a usar planilhas eletrônicas.
• Ler e interpretar dados e informações disponíveis em tabelas,
gráficos, jornais, revistas, internet e outras mídias impressas e/ou
digitais, como, por exemplo, planilhas eletrônicas, relacionados à
escassez de água.
• Interpretar e compreender textos científicos ou divulgados pelas
mídias, que empregam unidades de medida de diferentes grandezas
e as conversões possíveis entre elas, adotadas ou não pelo Sistema
Internacional (SI).
• Interpretar taxas e índices de natureza socioeconômica, que
representem o impacto da escassez de água e as ações dos
indivíduos na localidade em que vive, investigando os processos
de cálculo desses números, para analisar criticamente a realidade e
produzir argumentos.

Objetivos de Aprendizagem

MATEMÁTICA: ESTATÍSTICA ENTENDENDO O PROBLEMA DA ESCASSEZ DE ÁGUA

3.2 QUADRO ORGANIZADOR
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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.

• Analisar tabelas, gráficos e amostras de pesquisas estatísticas
apresentadas em relatórios divulgados por diferentes meios de
comunicação, identificando, quando for o caso, inadequações que
possam induzir a erros de interpretação, como escalas e amostras
não apropriadas.
• Apresentar uma situação-problema, utilizando planilhas e softwares
de apresentação.
• Apresentar e discutir sobre situações-problema, utilizando-se de
medidas de tendência central (média, mediana e moda) e medidas
de dispersão (variância e desvio padrão) e outros conceitos da
estatística, que se mostrem pertinentes.
• Apresentar e discutir os resultados dos dados obtidos na pesquisa
sobre a escassez de água, por meio de relatório contendo gráficos
e interpretação das medidas de tendência central (média, mediana
e moda) e das medidas de dispersão (amplitude e desvio padrão),
utilizando ou não recursos tecnológicos.
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Habilidade da Área

(EMIFMAT03) Selecionar
e sistematizar, com base
em estudos e/ou pesquisas
(bibliográfica, exploratória, de
campo, experimental etc.) em
fontes confiáveis, informações
sobre a contribuição da
Matemática na explicação
de fenômenos de natureza
científica, social, profissional,
cultural, de processos
tecnológicos, identificando
os diversos pontos de vista
e posicionando-se mediante
argumentação, com o
cuidado de citar as fontes
(EMIFCG03) Utilizar
dos recursos utilizados
informações, conhecimentos
na pesquisa e buscando
e ideias resultantes
apresentar conclusões com
de investigações
o uso de diferentes mídias.
científicas, para criar
ou propor soluções a
(EMIFMAT07) Identificar
problemas diversos.
e explicar questões
socioculturais e ambientais,
(EMIFCG08) Compreender
aplicando conhecimentos e
e considerar a situação, a
habilidades matemáticas para
opinião e o sentimento do
avaliar e tomar decisões em
outro, agindo com empatia,
relação ao que foi observado.
flexibilidade e resiliência,
para promover o diálogo,
a colaboração, a mediação
e resolução de conflitos, o
combate ao preconceito e a
valorização da diversidade.

(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.

Habilidade do Eixo

• Investigar alternativas possíveis a soluções para o problema da
escassez de água, e as consequências desse problema para a
comunidade, utilizando conhecimentos matemáticos como a
estatística, probabilidade e outros pertinentes, conforme pesquisa
realizada.
• Construir, individual ou coletivamente, propostas para solucionar e
amenizar o problema que a comunidade apresenta, relacionados às
questões ambientais, particularmente da escassez da água, por meio
de conhecimentos matemáticos como a estatística e cálculos de
probabilidade.
• Interpretar e compreender textos científicos ou divulgados pelas
mídias, que empregam unidades de medida de diferentes grandezas,
e as conversões possíveis entre elas, adotadas ou não pelo Sistema
Internacional (SI), relacionados à escassez de água, e possíveis
encaminhamentos para a prevenção ou a minimização do problema.
• Discernir sobre a razoabilidade entre eventos determinísticos (aqueles
que, reproduzidos sob devidas circunstâncias, apresentam sempre
o mesmo resultado) dos eventos aleatórios, a partir de previsões de
ocorrências destes últimos, considerando as possíveis ações para
minimizar o problema da escassez de água na comunidade.
• Manipular, calcular e operar dados estatísticos, em processos que
necessitem a utilização dos conceitos de variáveis quantitativas
e qualitativas, distribuição de frequência (relativa e absoluta),
diagramas, tabelas e gráficos, com ou sem o uso de softwares para
tabulação.
• Levantar e testar hipóteses sobre uma situação-problema, usando os
conhecimentos de estatística e probabilidade.
• Resolver e elaborar problemas, em diferentes contextos, que
envolvem cálculo e interpretação das medidas de tendência central
(média, moda, mediana) e das medidas de dispersão (amplitude,
variância e desvio-padrão).
• Identificar, entre as medidas de tendência central (média, moda e
mediana), a mais adequada, de acordo com a característica desejada
(normalizar os dados, dividir o conjunto de dados em partes de
mesmo tamanho e verificar o valor mais frequente).

Objetivos de Aprendizagem

MATEMÁTICA: estatística nas possíveis soluções para o problema da escassez de água
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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.
(EMIFMAT09) Propor
e testar estratégias de
mediação e intervenção,
para resolver problemas
de natureza sociocultural
e de natureza ambiental
relacionados à Matemática.

(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.

• Calcular o desvio-padrão de conjuntos de dados distintos, com auxílio
de uma planilha eletrônica, em contextos como índice pluviométrico
de uma região ou outros que sejam pertinentes ao tema estudado.
• Comparar e correlacionar medidas estatísticas de diferentes
naturezas, com vistas ao julgamento de fatos, elaboração de
sínteses, sistematização de dados, estabelecimento de conjunturas
e alternativas que se façam necessárias durante a elaboração de
conclusões.
• Desenvolver a capacidade de fazer escolhas, partindo-se da
observação de situações básicas, que envolvem a análise
combinatória e a probabilidade.
• Realizar cálculos e operações envolvendo os conceitos de análise
combinatória, probabilidade e estatística (porcentagem, cálculo de
taxas, índices e coeficientes, probabilidade simples e condicional,
eventos sucessivos, mutuamente exclusivos e não mutuamente
exclusivos, distribuição estatística, distribuição normal e medidas de
posição (mediana, quartis, decis e percentis)), na busca de possíveis
soluções para o problema da escassez de água.
• Utilizar e aplicar os conceitos de análise combinatória e probabilidade
como estratégias para o desenvolvimento de projetos, análise de
cenários, sustentação de escolhas, tomada de decisão, elaboração de
conclusões, resolução de situações-problema, entre outros.
• Escolher, entre diferentes tipos de gráficos estatísticos, aquele
mais adequado para representar uma característica desejada do
conjunto de dados, para representar um fenômeno, características e
tendências.
• Elaborar gráficos estatísticos de tipos diferentes, evidenciando
características distintas de uma mesma situação (distribuição de
valores em relação ao conjunto, variação de dados, concentração de
valores em uma região da série etc.).
• Apresentar soluções cabíveis para minimizar o problema da escassez
de água, usando argumentação, por meio de gráficos e medidas
estatísticas que justifiquem tais argumentos e escolhas.

3.3 ENCAMINHAMENTOS
METODOLÓGICOS E AVALIAÇÃO
O momento pedagógico Matemática: estatística entendendo o
problema da escassez de água inicia com uma investigação a respeito do
problema da escassez da água, das consequências na vida das pessoas e de
como a matemática pode auxiliar nesse processo de investigação das causas
e consequências dessa escassez e a busca por soluções para a questão.
Assim, é necessário ao estudante saber o que pesquisar e, também,
aprender sobre as ferramentas de busca na internet e em diversas fontes
como jornais, livros, artigos, reportagens, sites entre outras.
Além de conhecer a ferramenta, de forma a tirar o melhor proveito
para obter uma busca precisa, é importante levar em consideração a confiabilidade da fonte da informação. Quando se fala em navegação na internet,
é necessário cuidado com as fake news, falsas notícias divulgadas como se
fossem verdades, o que pode ser um bom tema como proposta de debate
para abordar, com os estudantes, as falsas notícias e as suas consequências,
como a indução ao erro na compreensão do conteúdo/fato veiculado. Propor
discussões em grupo, com a pesquisa em andamento e com os resultados
parciais, pode enriquecer o trabalho investigativo de levantamento e seleção
de dados, bem como consequente análise dos resultados, ampliando-se as
perspectivas de reflexão e de atuação/intervenção dos estudantes em seu
cotidiano/meio.
O tema da escassez de água é amplo e os critérios de busca o professor
deverá definir em conjunto com os estudantes, conforme os interesses e a
realidade deles. E o professor deve instigar os estudantes a investigarem
as consequências que a falta de água e de saneamento podem acarretar à
sociedade e quais fatores têm provocado o aumento do problema.
A partir da pesquisa desenvolvida, se faz necessário trabalhar com
os dados estatísticos coletados e, com isto, o professor deverá desenvolver
e aprofundar, com os estudantes, os conteúdos de estatística, listados no
quadro, alguns dos quais já devem ter sido estudados na formação geral
em matemática. Estes conteúdos darão suporte às discussões e inferências
no tema central.
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Uma possibilidade para abordar/aprofundar os conteúdos é desenvolvê-lo junto à pesquisa, com exemplos da própria prática do estudante. Durante
o processo de pesquisa e tratamento dos dados coletados, é interessante
que os debates e seminários com momento para o trabalho colaborativo,
entre os estudantes, façam parte das estratégias utilizadas pelo professor.
Importante ressaltar também que as estratégias metodológicas da
Educação Matemática se configuram como uma ferramenta fundamental
para o desenvolvimento dessa Trilha de Aprendizagem. A saber: a etnomatemática, na produção do conhecimento matemático, está relacionada às
questões sociais, em um contexto de valorização dos saberes dos estudantes,
sua história e cultura; “reconhecer e respeitar as raízes de um indivíduo não
significa ignorar e rejeitar as raízes do outro, mas, num processo de síntese,
reforçar suas próprias raízes” (D’AMBROSIO, 2001, p. 42). A resolução de
problemas e a Modelagem Matemática podem ser expressas como a “arte
de expressar por intermédio de linguagem matemática situações-problema
de nosso meio” (BIEMBENGUT; HEIN, 2005, p. 8), entre outras.
A avaliação faz parte do processo e subsidia as ações desenvolvidas
para alcançar os objetivos em sintonia com as estratégias metodológicas a
serem desenvolvidas. Pretende-se, com as atividades avaliativas, conforme
Zabala e Arnau,

[...] que os alunos não apenas sejam capazes de realizar ações
pontuais ou responder a questões reais (no nosso caso o problema
da falta de água), mas também que sejam competentes para agir
diante de realidades, integrar esse conhecimento, habilidade ou
atitude e, portanto, que possibilite sua utilização em outros contextos
(ZABALA; ARNAU, 2010, p. 176).

Ainda no que tange à avaliação na prática, conforme Luckesi (2011),
“implica em compreender o ato de avaliar como um modo de acompanhar
a qualidade de um determinado curso de ação e, se necessário, intervir,
tendo em vista o seu sucesso. Nesse contexto, a avaliação é um recurso
subsidiário da ação”. Assim, a avaliação deverá ocorrer durante todo processo
de realização da pesquisa, no qual o professor irá acompanhar o estudante,
conforme a metodologia desenvolvida. Cabe ressaltar que, para Zabala e
Arnau (2010, p. 179), a observação sistematizada dos estudantes nas suas
ações e atividades, individuais ou no coletivo, nos diversos espaços em que
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pode se dar a aprendizagem e troca de saberes, é uma estratégia de avaliação; e, como tal, constitui uma prática avaliativa que pode ser desenvolvida
pelo professor em vários momentos, como, por exemplo, em atividades
coletivas, como seminários e debates, ou na utilização/aprendizagem de
uma nova ferramenta.
Para trabalhar com os dados coletados, o uso de planilha eletrônica,
além de otimizar o tempo, facilita a interatividade dos estudantes. Será
necessário aprender a manipular essa ferramenta (softwares de tabulação)
que dará suporte à manipulação dos dados estatísticos. Existem vários
tutoriais disponíveis na internet que podem ajudar o estudante no domínio
da ferramenta (além do professor), o que também estimula o estudante a
desenvolver sua autonomia no próprio aprendizado, aspecto que vai ao
encontro das metodologias ativas, pois:

A metodologia ativa se caracteriza pela inter-relação entre educação,
cultura, sociedade, política e escola, sendo desenvolvida por meio
de métodos ativos e criativos, centrados na atividade do aluno
com a intenção de propiciar a aprendizagem (MORAN, 2018, p. 17).

Dessa forma, as metodologias ativas, assim como a aprendizagem
cooperativa entre pares, baseada em problemas, em projetos, em pesquisa,
sala de aula invertida, ensino híbrido, entre outras, devem permear o desenvolvimento dessa Trilha de Aprendizagem.
O momento pedagógico Matemática: estatística nas possíveis
soluções para o problema da escassez de água, por fim, leva o estudante
a continuar a aprofundar o conhecimento em estatística, para subsidiar e
fundamentar o processo de investigação, e busca por possíveis soluções
para a questão da escassez de água, que tem aumentado devido a vários
fatores, e que traz prejuízos à vida das pessoas. Assim, o estudante irá
propor estratégias para solucionar e/ou minimizar o problema dentro do
seu contexto social.
Os mecanismos de busca e ferramentas utilizadas nas mídias digitais
continuarão sendo usados neste momento pedagógico. É sempre importante o professor reforçar, com os estudantes, o cuidado necessário com
a navegação na internet e com as fake news. Nesse sentido, vale ressaltar
que existem vários tipos de informações veiculadas nas mídias digitais,
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sendo importante que a fonte seja confiável para garantir a verdade dos
fatos, evitando-se, dessa forma, as notícias tendenciosas. O professor pode,
em paralelo, levantar, com os estudantes, casos de falsas notícias e propor
discussões com estratégias para verificar a veracidade de um fato, assim
como as possíveis consequências.
O estudante poderá tomar como base o que já foi pesquisado sobre
as ações que têm ampliado o problema da escassez de água, e/ou atualizar
a pesquisa. Com a pesquisa desenvolvida, é necessário trabalhar com os
dados estatísticos coletados, e, neste aspecto, o professor deverá retomar
com os estudantes, conforme a necessidade, os conteúdos de estatística,
listados no Quadro Organizador. Esses conteúdos darão suporte às discussões e inferências no problema central. Uma possibilidade para abordar/
aprofundar os conteúdos é desenvolvê-los junto à pesquisa, com exemplos
da própria prática do estudante (aprender fazendo).
O estudante deverá ser estimulado a, de posse do material investigado,
levantar hipóteses, pensar em ações localmente, no seu contexto social, que
poderiam ajudar a minimizar o problema, ou, ainda, o desacelerar dele. A
planilha eletrônica é uma ferramenta que ajudará o estudante a trabalhar com
os dados estatísticos, além de otimizar o tempo, facilitar a interatividade e,
também, auxiliar na criação de gráficos. Durante o processo, é interessante
que os debates e seminários, com momento para o trabalho colaborativo
entre os estudantes, façam parte das estratégias utilizadas pelo professor.
Cabe ressaltar, como já mencionado anteriormente neste texto, as
estratégias metodológicas da Educação Matemática, como a etnomatemática e a modelagem matemática na resolução de problemas, dentre outras
que o professor julgar pertinentes para orientarem as suas ações, devem
permear a Trilha de Aprendizagem, assim como o uso das metodologias
ativas, as quais, além de desenvolver a autonomia do estudante, trazem a
responsabilidade no desenvolvimento do próprio aprendizado.
A avaliação deverá ser feita durante todo o processo no qual o professor irá acompanhar o estudante, conforme a metodologia desenvolvida.
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TEXTO INTRODUTÓRIO
Nas últimas décadas, tivemos uma série de transformações sociais,
econômicas e políticas. A estas, sucedeu-se a necessidade de se pensar em
novas maneiras de trabalhar a educação no Brasil. Mediante isso, surgiram
diversas propostas curriculares nacionais que foram elaboradas para a
área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (CNT), expressando a
valorização das vivências cotidianas dos estudantes, presentes há tempos
no pensamento curricular e na pesquisa de Ensino em Ciências.
Em consonância, ao pensar uma proposta de Itinerário Formativo
para o aprofundamento de conteúdos escolares e técnico-científicos pelo
estudante, a fim de torná-lo protagonista e pesquisador de seus conhecimentos, o professor precisa compreender o significado de itinerário, ou
seja, entender as trajetórias percorridas no Ensino Médio, com o intuito de
promover a autonomia e uma aprendizagem conectada com interesses,
expectativas e predisposição dos estudantes, de maneira a prepará-los
para o mundo do trabalho, escolhendo a direção que desejam seguir no
aprofundamento de sua cognição.
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Assim, o ensino na área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias
estabelece a Biologia, a Física e a Química como componentes curriculares,
dispondo como objeto de conhecimento comum o estudo da investigação
dos fenômenos da natureza, a abordagem do contexto histórico, a compreensão da construção humana do conhecimento científico, a relação entre
o conhecimento científico-tecnológico, a vida social e produtiva, bem como
o desenvolvimento tecnológico. Desse modo, esta área do conhecimento
objetiva contribuir para a resolução de problemas em situações do nosso
cotidiano como a escolha do melhor combustível, leitura e interpretação
correta de rótulos de alimentos e medicamentos, análise de equipamentos
elétricos com menor potência e maior eficiência energética, a escolha (ou
não) por um alimento transgênico, entre outras situações que necessitem de
uma percepção científica mais apurada, por meio do desenvolvimento do
letramento científico, fazendo uso de encaminhamentos metodológicos que
contemplem o ensino por investigação e o enfoque CTS: Ciência, Tecnologia
e Sociedade.
Dessa maneira, ao pensar em um Itinerário Formativo de
Aprofundamento para a área de conhecimento, é preciso a compreensão, por
parte dos educadores, de que o itinerário é uma expansão das aprendizagens
desenvolvidas na formação básica, articulada às questões contemporâneas
afinadas com a conexão e os interesses do estudante.
Também se faz necessário que o professor compreenda que o aprofundamento dos conteúdos escolares e científicos ocorre com o aperfeiçoamento de habilidades básicas inerentes ao mundo do trabalho e habilidades
específicas aos eixos estruturantes: Iniciação Científica, Processos Criativos,
Mediação e Intervenção Sociocultural e Empreendedorismo. Desse modo,
a expansão dos conteúdos curriculares e técnico-científicos permite que o
estudante, ao concluir o Ensino Médio, tenha um diferencial em sua formação,
possibilitando que ele tenha autonomia nas tomadas de decisão para que
enfrente e resolva os problemas do cotidiano de forma crítica e reflexiva.
Quando se trata da organização, no parágrafo 2º, art. 12 III, de acordo
com o constante nas Diretrizes Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM),
para a área de CNT, os Itinerários Formativos (IF) devem ser organizados
a partir do
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aprofundamento de conhecimentos estruturantes para aplicação de diferentes conceitos em contextos sociais e de trabalho,
organizando arranjos curriculares que permitam estudos em
astronomia, metrologia, física geral, clássica, molecular, quântica
e mecânica, instrumentação, ótica, acústica, química dos produtos
naturais, análise de fenômenos físicos e químicos, meteorologia e
climatologia, microbiologia, imunologia e parasitologia, ecologia,
nutrição, zoologia, dentre outros, considerando o contexto local e
as possibilidades de oferta pelos sistemas de ensino (BRASIL, 2018).

Uma característica do Itinerário Formativo é atender aos anseios de
sociedades cercadas de informações diversas e, muitas vezes, não verificadas,
necessitando-se o desenvolvimento, pelos indivíduos, de habilidades que
lhes permitam selecionar, refletir e discernir entre o fato e o mito. Assim, a
construção do Itinerário Formativo propõe uma articulação entre a formação
geral básica, o aprofundamento dos conhecimentos escolares e científicos
contextualizados com a realidade e os desafios locais.
Nesse sentido, o Itinerário Formativo para a área de CNT é a parte
flexível do currículo que possibilita a contextualização entre as apropriações
da formação básica e o aprofundamento dos conhecimentos escolares, e
podem ser organizados por meio de arranjos curriculares que ofereçam
caminhos distintos aos estudantes, e alinham-se às preferências e projeto
de vida deles, tornando-os protagonistas de seu aprendizado.
O Itinerário Formativo de CNT apresenta três Trilhas de Aprendizagem:
Biotecnologia e Sociedade, Acústica e Química Orgânica e os Medicamentos.
A Trilha de Aprendizagem Biotecnologia e Sociedade tem como
principal objetivo apresentar aos estudantes a importância das tecnologias
associadas aos conhecimentos científico-biológicos, buscando o entendimento dos impactos decorrentes das aplicações da biotecnologia na
sociedade, sobretudo em questões relacionadas às práticas conscientes,
voltadas à conservação e à preservação do meio ambiente, e em tratamentos
de doenças e terapias gênicas, entre outras.
A Trilha de Aprendizagem que aborda a Acústica propicia uma abordagem teórica e, ao mesmo tempo, prática sobre assuntos como Acústica,
Meteorologia e Quântica.
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A Trilha de Aprendizagem que aborda a Química e a utilização de
medicamentos pela sociedade, alinha-se ao que preconizam documentos
orientadores nacionais e a literatura apresentada, tendo-se em vista a
necessidade de levar os estudantes ao letramento científico em ciência e
tecnologia. Esses dois aspectos – o científico e o tecnológico – são fatores
que interferem em todos os setores da sociedade. Desse modo, sugere-se
o ensino investigativo, a abordagem CTS e a dinâmica dos Três Momentos
Pedagógicos como fundamentos para uma aprendizagem significativa, a
partir de três eixos estruturantes: Investigação Científica, Processo Criativo
e Mediação e Intervenção Sociocultural, considerando-se habilidades básicas e específicas em cada eixo. A proposta contempla ainda informar aos
estudantes sobre a legislação vigente a respeito do descarte inadequado
de medicamentos.
É relevante destacar que o Itinerário de Aprofundamento tem como
característica a pesquisa sobre assuntos próprios do cotidiano do estudante,
com o objetivo de integrá-los ao conhecimento científico por meio do enfoque
da Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), problematizando, experimentando
e verificando. Com isso, o estudante busca subsídios teóricos por meio de
investigações, debates etc., formando-se um cidadão crítico.
No período em que o estudante está na Formação Geral Básica, ele se
apropria de habilidades necessárias a um cidadão letrado cientificamente.
Posto que no Itinerário Formativo de Aprofundamento há a busca por uma
especificidade maior na área, o estudante egresso desses itinerários deverá
ter desenvolvido, ao longo do processo de seu aprendizado, habilidades
características dos eixos estruturantes – Investigação Científica, Processos
Criativos, Mediação e Intervenção Cultural e Empreendedorismo.
O Itinerário Formativo possui como objetivo estabelecer uma formação
integral e o desenvolvimento de habilidades que possibilitem ao estudante
expandir a sua interpretação de mundo, tomando decisões a partir da fundamentação adquirida na escola, e agindo autonomamente e com responsabilidade social e cultural. Do mesmo modo, os quatro eixos estruturantes
elencam habilidades como identificar, reconhecer, compreender, questionar,
participar, dentre outras ações associadas a unidades curriculares específicas,
refletindo o caráter prático dos itinerários e sua indissociabilidade com a
vida do estudante e o contexto social no qual ele se insere.
Sendo assim, faz-se necessário que o professor correlacione o
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desenvolvimento dos estudantes com as habilidades do Itinerário Formativo
a metodologias ativas e diversificadas, estimulando o protagonismo juvenil,
fortalecendo a criatividade e a inovação, pois novos arranjos curriculares
trazem outra organização de espaços, tempos e práticas escolares, de forma
que se assegure uma aprendizagem significativa.
Nesse sentido, o Estado do Paraná propõe o Itinerário Formativo de
Aprofundamento para a área de conhecimento Ciências da Natureza e suas
Tecnologias, que propiciam o envolvimento dos jovens em situações de
aprendizagens que fortalecem a elaboração de conhecimentos, a criação
e intervenção efetivas na sociedade. Essas situações de aprendizagem
devem estar articuladas às vivências pessoais, promovendo e exercitando
a cidadania, as tomadas de decisão a partir de conteúdos apropriados na
escola, e que estão vinculados ao cotidiano dos estudantes, de modo que
os auxiliam nos seus projetos futuros pautados eticamente e em valores
assentados nas concepções de liberdade, democracia, solidariedade e
sustentabilidade.
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1

TRILHA DE APRENDIZAGEM –
BIOTECNOLOGIA E SOCIEDADE
1.1 INTRODUÇÃO

Esta Trilha de Aprendizagem tem como principal objetivo apresentar
aos estudantes a importância das tecnologias associadas à Biotecnologia
e o entendimento das aplicações e os impactos decorrentes desta ciência
na sociedade, sobretudo em questões relacionadas às práticas conscientes,
voltadas à conservação e preservação do meio ambiente, em tratamentos de
doenças e terapias gênicas, no aperfeiçoamento de técnicas de agricultura
e pecuária, para a melhoria na produção de alimentos e em diversos setores
da indústria.
Com o avanço da tecnologia, é possível observar, nos diversos meios
de divulgação científica, que existem inúmeras descobertas relacionadas
à Biotecnologia, que estão diretamente relacionadas à vida dos indivíduos
e à sociedade. De acordo com Borém (2003, p. 35), “Biotecnologia é
ciência, oportunidade de negócios e simultaneamente um dos assuntos
mais polêmicos da mídia nos dias atuais”, exemplificando-se na utilização
de diagnósticos baseados em DNA, na clonagem humana, no consumo de
alimentos geneticamente modificados e na legislação comercial.
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Esta Trilha de Aprendizagem está organizada em duas Unidades
Temáticas: Tecnologias Associadas à Biotecnologia e Impactos Sociais
da Biotecnologia. A primeira objetiva buscar formas que possam contribuir para amenizar ou até mesmo resolver problemas causados pela ação
humana. Encontra-se pautada no Eixo Estruturante Investigação Científica.
A segunda, por sua vez, busca o desenvolvimento do senso crítico para o
entendimento de questões que envolvem o uso consciente e responsável
da Biotecnologia na sociedade. Encontra-se pautada no Eixo Estruturante
Mediação e Intervenção Sociocultural.
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1.2 UNIDADE TEMÁTICA
TECNOLOGIAS ASSOCIADAS
À BIOTECNOLOGIA
1.2.1 Introdução
A Biotecnologia, destaque nos diversos meios de divulgação científica,
apresenta definições baseadas no conhecimento científico e que utiliza
ferramentas tecnológicas para o desenvolvimento de produtos e processos
biológicos que contribuam para a resolução de problemas. Suas aplicações se
estendem em diversas áreas, sendo elas a ciência básica (Biologia Molecular,
Genética, Microbiologia etc.), a ciência aplicada (técnicas imunológicas,
químicas e biológicas) e as tecnologias diversas (Informática, Robótica e
Controle de Processos).
No entanto, é um equívoco pensar que a biotecnologia é uma prática
que, obrigatoriamente, necessita do uso de computadores e outros equipamentos tecnológicos avançados. Percebe-se que, desde a Antiguidade,
a humanidade utiliza seres vivos para vários processos, como podemos
observar na linha do tempo a seguir:
Antiguidade – Utilização de microrganismos para a preparação de
alimentos e bebidas.

•

Século XII – A destilação do álcool.

•

Século XVII – Cultivo de fungos na França.

•

Século XVIII – Jenner cria as premissas para as vacinas, por meio
da inoculação de um vírus em uma criança.

•

1981 – Obtenção da primeira planta geneticamente modificada.

•

1997 – Nasce Dolly, a primeira ovelha clonada.

•

2003 – Iniciado o processo de clonagem de espécies de animais
ameaçados de extinção.
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Krasilchik (2004) afirma que uma análise dos fenômenos biotecnológicos poderá diminuir a divisão entre a escola e o mundo em que os estudantes vivem, à medida que se torna possível constatar as relações entre a
pesquisa científica e a produção industrial ou a tecnologia tradicionalmente
usada em sua comunidade.
Assim, é possível observar que, com a evolução das tecnologias e
ciências, a aplicação da Biotecnologia na sociedade permitiu a ampliação do
uso de mecanismos biológicos para a produção de vacinas e medicamentos, o aperfeiçoamento da terapia gênica para o tratamento de doenças,
o melhoramento genético de plantas e animais na agricultura e pecuária, a
produção de biocombustíveis, entre tantos outros.
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(EMIFCNT03) Selecionar e sistematizar,
com base em estudos e/ou pesquisas
(bibliográfica, exploratória, de campo,
experimental etc.), em fontes confiáveis,
(EMIFCG03) Utilizar informações, informações sobre a dinâmica dos
conhecimentos e ideias,
fenômenos da natureza e/ou de
resultantes de investigações
processos tecnológicos, identificando
científicas, para criar ou propor
os diversos pontos de vista e
soluções para problemas diversos. 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.

(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.

(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.

(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 da Área

Investigar a produção de anticorpos em
laboratório, entendendo como o processo auxilia
pacientes com sistema imunitário deficiente.
Conhecer a terapia gênica, entendendo
o tratamento de doenças cujas técnicas
convencionais não são eficientes.
Reconhecer a pesquisa com células-tronco,
investigando seus fins terapêuticos.
Entender a manipulação de insumos,
compreendendo como acontece a produção
de fertilizantes, sementes e agrotóxicos.
Compreender o processo de melhoramento
genético de plantas, comprovando
sua aplicação na agricultura.
Analisar o processamento de alimentos
transgênicos, discutindo suas implicações
éticas, políticas e econômicas na sociedade.
Identificar o processo de biorremediação,
buscando a redução e/ou eliminação das
contaminações no meio ambiente.

•

•
•

•

•

•

Compreender a manipulação de
animais, entendendo a utilização
de órgãos em transplantes.

•

•

Conhecer os métodos de produção
de medicamentos, insumos e vacinas,
compreendendo a sua aplicação
na saúde dos seres vivos.

•

Objetivos de Aprendizagem
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Quadro organizador

Habilidades do Eixo

1.2.2
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Entender o processo de bioconversão
de resíduos vegetais, reconhecendo
a sua aplicação na Agricultura.
Entender o que são biocombustíveis,
analisando a sua produção a partir de
organismos vivos ou de resíduos vegetais.
Compreender o processo de fabricação
de bioplásticos, analisando a sua
produção a partir de microalgas.
Conhecer o processo de biotecnologias,
reconhecendo a sua aplicação nas indústrias.

•

•

•

•

1.2.3 Estratégias para o seu
desenvolvimento e avaliação
O uso de diferentes estratégias didáticas, na Unidade Temática
Tecnologias Associadas à Biotecnologia, deve assegurar uma aprendizagem
essencial, considerando a problematização, a interdisciplinaridade e a contextualização dos objetos de conhecimento e seus respectivos conteúdos.
Na mesma direção, os processos e práticas de investigação merecem
destaque especial no ensino desta Unidade temática. A experimentação
está fundamentada no método científico, constituído por um conjunto de
procedimentos que ordena as etapas de estruturação do conhecimento
como: 1) observação de um fato ou pergunta; 2) revisão bibliográfica de
base; 3) elaboração de hipótese(s); 4) coleta e análise de dados; 5) conclusão
positiva ou negativa da(s) hipótese(s).
O método científico respalda a observação de um fenômeno, sendo uma
estratégia para o desenvolvimento científico e tecnológico, oportunizando aos
estudantes a integração entre atividades de observação e experimentação,
com o objetivo de planejar e desenvolver ações de intervenção, a partir da
análise de dados, para a resolução de problemas.
Ampliando as estratégias metodológicas, outra possibilidade é a
utilização de materiais de divulgação científica, partindo de questões sociocientíficas e contemplando as seguintes dimensões: divulgação científica;
popularização, vulgarização e banalização do conhecimento científico; alfabetização e letramento científico; História, Filosofia e Sociologia da Ciência;
desenvolvimento científico e tecnológico; gêneros discursivos/esferas de
circulação; linguagem científica e linguagem cotidiana; saberes populares
e conhecimento de senso comum; cultura primeira e cultura elaborada.
Caberá ao docente analisar como este direcionamento poderá ser
feito, de acordo com a especificidade do conteúdo apresentado, e em cada
momento do processo ensino-aprendizagem, incentivando a pesquisa, a
leitura de textos, livros ou outras fontes, o desenvolvimento do raciocínio
por meio de atividades desafiadoras, com o uso de plataformas de estudos,
e até mesmo jogos/simuladores disponíveis em sites da Internet ou o uso de
aplicativos, uma vez que os recursos tecnológicos fazem parte do cotidiano
dos estudantes.
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Com relação à avaliação, nesta Unidade Temática, vários são os fatores
que devem ser levados em conta pelo docente no processo avaliativo como,
por exemplo, a periodicidade das avaliações e os instrumentos avaliativos
utilizados, o tempo de aprendizagem de cada estudante, a análise crítica e
a criatividade ao selecionar os materiais, entre outros. Diante disso, a busca
por recursos didáticos que facilitem o processo avaliativo deve levar em
consideração a importância que as TDIC (Tecnologias Digitais de Informação
e Comunicação) exercem no processo de ensino-aprendizagem, por meio
da utilização de modelos e jogos didáticos, plataformas on-line, blogs/
sites, criação de vídeos e podcasts, entre outros exemplos. As atividades
experimentais, estudos de caso, estudos do meio, seminários, debates,
atividades lúdicas, leitura e interpretação de textos e imagens, entre outros,
também possibilitam, ao estudante, o desenvolvimento de novos conceitos
que buscam a construção do conhecimento científico.
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1.3 UNIDADE TEMÁTICA
IMPACTOS SOCIAIS DA
BIOTECNOLOGIA
1.3.1

Introdução

O estudo da Biotecnologia tem se apresentado como uma necessidade na formação dos indivíduos em idade escolar, seja em relação às suas
próprias vidas, seja para a tomada de decisões conscientes em relação ao
meio onde vivem. A Unidade Temática Impactos Sociais da Biotecnologia
tem por objetivo subsidiar o estudante ao aprofundar conhecimentos já
adquiridos, e que são necessários ao desenvolvimento do senso crítico para
o entendimento de questões que envolvem o uso consciente e responsável
da Biotecnologia na sociedade.
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Quadro organizador

(EMIFCNT07) Identificar e explicar questões
socioculturais e ambientais, relacionadas a
fenômenos físicos, químicos e/ou biológicos.

(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.

(EMIFCNT08) Selecionar e mobilizar
intencionalmente conhecimentos e
recursos das Ciências da Natureza, para
(EMIFCG08) Compreender e considerar a
propor ações individuais e/ou coletivas de
situação, a opinião e o sentimento do outro,
mediação e intervenção sobre problemas
agindo com empatia, flexibilidade e resiliência, socioculturais e problemas ambientais.
para promover o diálogo, a colaboração, a
(EMIFCNT09) Propor e testar
mediação e resolução de conflitos, o combate
estratégias de mediação e intervenção,
ao preconceito e a valorização da diversidade.
para resolver problemas de natureza
(EMIFCG09) Participar ativamente
sociocultural e de natureza ambiental,
da proposição, implementação e
relacionados às Ciências da Natureza.
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 da Área

Habilidades do Eixo

UNIDADE TEMÁTICA TECNOLOGIAS ASSOCIADAS À BIOTECNOLOGIA

1.3.2

• Conhecer os princípios éticos
relacionados à vida dos seres vivos,
entendendo a importância da sua
administração responsável.
• Compreender o impacto da
utilização das técnicas de
transgenia, conscientizando-se
sobre as suas vantagens e
desvantagens na manipulação de
sistemas biológicos.
• Investigar como a manipulação do
material genético pode ser aplicada
em benefício dos seres vivos,
entendendo que sua administração
deve ocorrer de forma consciente.
• Identificar as técnicas que podem
ser utilizadas na produção de
variedades de plantas e animais
geneticamente melhorados,
compreendendo a importância da
sua administração responsável para
a minimização de impactos na vida
dos seres vivos.

Objetivos de Aprendizagem

1.3.3 Estratégias para o seu
desenvolvimento e avaliação
O uso de diferentes estratégias didáticas na Unidade Temática Impactos
Sociais da Biotecnologia deve favorecer a expressão dos estudantes, seus
pensamentos, suas percepções, significações, interpretações, uma vez que
aprender envolve a produção/criação de novos significados, pois esse processo acarreta o encontro e o confronto das diferentes ideias propagadas
em sala de aula.
Caberá ao docente analisar como este direcionamento poderá ser
feito de acordo com a especificidade do conteúdo apresentado em cada
momento do processo ensino-aprendizagem. O incentivo à pesquisa, à leitura
de textos, livros ou outras fontes, à elaboração de mapas mentais, ao uso de
plataformas de estudos (e até mesmo jogos/simuladores em sites da internet
ou em aplicativos) beneficia a aquisição de conhecimentos e a superação
das dificuldades, instigando a curiosidade dos estudantes. Além disso, é
interessante que as aulas tragam atividades que exijam maior raciocínio por
parte dos estudantes, incitando neles a superação de obstáculos impostos.
Com relação à avaliação nesta Unidade Temática, vários são os fatores que devem ser levados em conta pelo docente, como por exemplo,
a periodicidade das avaliações e os instrumentos avaliativos utilizados, o
tempo de aprendizagem de cada estudante, a análise crítica e a criatividade
ao selecionar os materiais, entre outros.
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2

TRILHA DE APRENDIZAGEM
– ACÚSTICA
2.1 INTRODUÇÃO

O ensino de Acústica, como parte integrante do Ensino Médio, busca
aprofundar conceitos da ondulatória, principalmente das ondas mecânicas
por meio do seu exemplo mais utilizado na sociedade, o som. Além de ser
uma maneira de comunicação, o som é uma expressão artística e cultural,
com destaque para a música. Nesse sentido, podemos explorar, com a acústica, um tema da cultura contemporânea, e como sua presença é comum a
vários ambientes onde o nosso estudante se insere. O estudo da acústica
proporciona enriquecimento à vivência do sujeito, trazendo os elementos da
área da Ciências da Natureza e suas Tecnologias ao cotidiano do estudante.
Em todas as culturas e em todos os lugares do mundo, a música está
presente. Afinal, é uma das expressões culturais mais democráticas que
existe, pela qual expressamos sentimentos, emoções, fazemos críticas à
política e à sociedade e, enfim, expressamos, por meio da música, o nosso
eu, e tanto para compositor quanto para intérprete ou ouvinte a música
não age de forma passiva, e sempre atua sobre o nosso sistema cognitivo
(SEKEFF, 2002).
A música, como elemento cultural, explorando os variados ritmos
e harmonias, é uma manifestação que se apresenta em todos os níveis e
classes sociais, com suas especificidades; mas, em alguns casos, todavia,
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ela sofre uma assimetria na sua divulgação, nas oportunidades de produção
(composição e interpretação), e, em consequência, o sujeito que consome
a música fica limitado a apenas um estilo ou ritmo. Assim, mesmo se
identificando com ele, a diversidade na produção musical, explorando os
diversos timbres e frequências, é importante para o desenvolvimento cultural
e científico do sujeito. A inclusão social, a partir da música e da acústica,
pode oportunizar ao estudante a aquisição de conhecimento básico sobre
a ciência e seu funcionamento, proporcionando uma melhor compreensão
do seu entorno, melhorando sua capacidade de abstração e ampliando suas
condições frente à cultura e ao mercado de trabalho (MOREIRA, 2006).
No desenvolvimento desta trilha, a prática docente deve buscar o
desenvolvimento criativo, elemento importante tanto para a arte quanto
para a ciência: a investigação, a novidade, a busca por um caminho diverso,
a utilização de materiais inusitados e a engenharia, fatores muito presentes
na área. O pensamento científico instigado na produção de instrumentos
musicais, explorando materiais de baixo custo ou recicláveis, a perspectiva
do empreender, utilizando os conhecimentos adquiridos sobre as ondas
sonoras, é cativante (GRILLO, 2013).
O explorar desse “por trás dos instrumentos musicais” faz da aprendizagem uma aprendizagem significativa, pois é não arbitrária e não literal.
Não arbitrária devido ao aluno se deparar com situações reais e presentes
em seu cotidiano, como resolver problemas para alcançar determinada nota
musical. E não literal, quando os conteúdos apresentados representarão uma
problematização que nem sempre será resolvida por um manual, buscando
sua criatividade e novas soluções (AUSUBEL,1968; MOREIRA, 2012).
Os egressos desse itinerário deverão ter desenvolvido habilidades
como diferenciar ondas mecânicas e eletromagnéticas por suas características, identificar os fenômenos acústicos presentes no dia a dia e construir
instrumentos de corda e sopro com materiais de baixo custo.
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2.2 UNIDADE TEMÁTICA –
ONDAS MECÂNICAS E AS
CARACTERÍSTICAS DO SOM
2.2.1

Introdução

A primeira unidade é composta por uma introdução teórica sobre os
elementos que constituem as ondas mecânicas, principalmente o som. Nesta
etapa, devem ser trabalhados os conteúdos básicos que servirão de base
para a segunda unidade. Nesse sentido, deve-se caracterizar as ondas por sua
natureza, diferenciando as mecânicas das eletromagnéticas, aprofundando os
conhecimentos nas ondas mecânicas, pois o som, foco principal do estudo,
faz parte desse tipo de onda. As propriedades do som, suas características,
levando a nomenclatura correta, devem ser trabalhadas nesta unidade,
assim como os fenômenos acústicos como ressonância, reflexão, refração e
interferências sonoras. Fenômenos como difração e efeito doppler também
podem ser explorados a fim de ampliar a visão do estudante perante os
possíveis fenômenos que o som pode sofrer na natureza.
O som pode ser definido genericamente como qualquer onda longitudinal, e, mesmo que seja imperceptível para o ouvido humano, pode ser
utilizado em recursos tecnológicos da Medicina, navegação e localização de
objetos, entre outros. Um exemplo prático é o sonar de um navio, que emite
ondas sonoras direcionadas para o fundo do mar, rio ou lago, e consegue
localizar obstáculos submersos devido à reflexão do som, princípio que é
usado por morcegos e golfinhos na natureza (HALLIDAY; RESNICK, 2016).
Para os humanos, existem limites de frequência que podemos escutar,
limites estes que diminuem com o envelhecimento e, por isso, ressalta-se
a importância de ter cuidados com a audição, assim como se tem com os
outros sentidos.
Na música, o som é o elemento principal, se diferenciando em cada
instrumento e voz. Características como frequência, intensidade e timbre
são importantes para a produção musical e na identificação de cada instrumento, além disso, é por meio destas características que o artista externa
suas emoções.
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Nesta unidade, o estudante terá acesso aos conhecimentos básicos
sobre as ondas sonoras. Por isso, deve ocorrer um aprofundamento nos
conhecimentos de ondulatória e acústica, articulando-se o pensar e o fazer
científico por meio dos objetivos de aprendizagem propostos, de modo a
proporcionar ao estudante a construção de relações entre o conhecimento
científico e o seu cotidiano.
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(EMIFCNT03) Selecionar e sistematizar,
com base em estudos e/ou pesquisas
(bibliográfica, exploratória, de
campo, experimental etc.) em fontes
confiáveis, informações sobre a
dinâmica dos fenômenos da natureza
(EMIFCG03) Utilizar
e/ou de processos tecnológicos,
informações, conhecimentos identificando os diversos pontos de
e ideias resultantes
vista e posicionando-se mediante
de investigações
argumentação, com o cuidado
científicas para criar ou
de citar as fontes dos recursos
propor soluções para
utilizados na pesquisa e buscando
problemas diversos.
apresentar conclusões com o
uso de diferentes mídias.

(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.

(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

(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 da Área

Habilidades do Eixo

• Explorar os diferentes emissores sonoros, como fones
de ouvido, amplificadores, caixas de som e afins,
identificando, para cada um deles, os riscos e benefícios.
• Explorar os limites audíveis para o ser humano e comparálos aos de outros animais.
• Analisar os impactos à saúde que são causados por sons
de alta intensidade.
• Identificar a poluição sonora em diversos ambientes e
como isso pode afetar o meio ambiente e a sociedade.
• Compreender, por meio de experimentação, como ocorre
a propagação das ondas mecânicas em diferentes meios.
• Compreender os fenômenos acústicos que ocorrem
com mais frequência, como reflexão, refração, difração,
ressonância e interferência.
• Compreender a intensidade sonora como energia em
propagação e que esta perde intensidade com a distância.
• Diferenciar as ondas mecânicas das eletromagnéticas por
suas características principais.
• Identificar nas ondas as suas principais características,
como frequência, comprimento de onda e amplitude.
• Verificar as características do som, comparando com
as características das ondas mecânicas, aplicando
corretamente a sua nomenclatura.

Objetivos de Aprendizagem

UNIDADE TEMÁTICA ONDAS MECÂNICAS E AS CARACTERÍSTICAS DO SOM

2.2.2 Quadro organizador

2.2.3 Encaminhamentos
metodológicos e avaliação
Para desenvolver as habilidades propostas pelo eixo investigação
científica, o professor desta unidade deve instigar, nos estudantes, a pesquisa
e o debate sobre os assuntos apresentados, buscar exemplos de ondas
mecânicas no cotidiano e promover atividades experimentais com essas
ondas em sala de aula. Trazer também, para a discussão em sala de aula,
elementos tecnológicos que envolvam o som, como, por exemplo, fones de
ouvido, amplificadores e caixas de som, promovendo discussões com os
alunos sobre como essas tecnologias podem afetar nossa saúde.
A avaliação desta unidade deve contemplar muito mais do que
provas escritas de conhecimento fechado. Nessa perspectiva, o professor
deve explorar as diversas formas de avaliação. Baseado nos objetivos de
aprendizagem aqui postos e nas habilidades do eixo a serem desenvolvidas, é necessário que exista avaliação em diversos momentos, como nas
experimentações, nas discussões de aprofundamento, nas pesquisas, nos
debates e em outros momentos que poderão surgir nas aulas. Quando registrada em papel ou outro dispositivo eletrônico, a avaliação deve explorar
a diversidade de pensamentos, desde que possua embasamento científico
em mapas conceituais, diagramas em V e outras técnicas que extrapolam
as provas objetivas. Lembrando que se a aprendizagem é significativa, a
avaliação também precisa ser não arbitrária e não literal.

ITINERÁRIO FORMATIVO DE APROFUNDAMENTO
MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

334

2.3 UNIDADE TEMÁTICA –
INSTRUMENTOS DE
CORDA E SOPRO
2.3.1

Introdução

Os instrumentos musicais podem ser subdivididos em três grandes
grupos: Corda, Sopro e Percussão. Esta unidade trabalhará com dois tipos
específicos. O primeiro grupo contempla os instrumentos de cordas vibrantes.
Essas cordas são esticadas e, quando estimuladas, produzem ondas estacionárias. São exemplos desse grupo: violão, violoncelo, piano, entre outros.
No outro grupo explorado, instrumentos de sopro, as ondas são geradas
por colunas de ar vibrante, como a flauta, saxofone, trompete etc. Para que
o estudante compreenda esses instrumentos musicais, é necessário que
ele tenha se apropriado dos conhecimentos da primeira unidade, pois nela
as características das ondas sonoras são definidas, e, a partir dessa base
teórica, serão explorados os conhecimentos sobre as ondas estacionárias
presentes nos instrumentos e como eles podem transformar a vibração (das
cordas ou colunas de ar) em notas musicais com diferentes timbres.
Nesta unidade, orienta-se a utilização de dois eixos, os Processos
Criativos e o Empreendedorismo. O primeiro se justifica pela presença efetiva
dos instrumentos musicais na sociedade e pela sua proximidade com os
conceitos fundamentais da Física. A habilidade citada trata de reconhecer
os produtos e/ou processos criativos, o que ocorre quando o estudante
explora os instrumentos de corda e sopro, na tentativa de entender seu
funcionamento e reproduzi-los. O segundo aparece como uma oportunidade de o estudante desenvolver um produto a partir dos conhecimentos
científicos adquiridos. Logo, as habilidades relacionadas estabelecem uma
avaliação sobre a oportunidade de utilizar os conhecimentos científicos em
um projeto individual, não necessariamente gerando lucro ao sujeito, mas
uma satisfação em produzir algo para seu próprio entretenimento, e que,
por meio dessa oportunidade, pode selecionar e mobilizar os conhecimentos científicos da melhor forma para obter seu produto, que deverá ser um
instrumento de corda ou sopro.
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O estudante egresso desta unidade deverá ter se apropriado das
habilidades citadas no quadro, articulando os conhecimentos expostos nos
objetivos de aprendizagem, que vão desde compreender o funcionamento
dos instrumentos de corda e sopro até manufaturar um deles, explorando,
compreendendo, experimentando as notas musicais presentes com seus
diferentes timbres, alturas e volumes.
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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.
(EMIFCNT11) Selecionar e
mobilizar intencionalmente
conhecimentos e recursos das
Ciências da Natureza para
desenvolver um projeto pessoal ou
um empreendimento produtivo.

(EMIFCNT10) Avaliar como
oportunidades, conhecimentos
e recursos, relacionados às
Ciências da Natureza, podem ser
utilizados na concretização de
projetos pessoais ou produtivos,
considerando as diversas
tecnologias disponíveis e os
impactos socioambientais.

(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).

(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.

(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.

Habilidades da Área

Habilidades do Eixo

• Explorar o funcionamento de um instrumento musical que
possua como base a vibração de cordas.
• Experimentar diversas cordas e cabos variando a sua
densidade e tensão, buscando alcançar diferentes
frequências sonoras.
• Experimentar diferentes tubos, com dimensões diferentes,
verificando a produção da onda sonora em seu interior.
• Explorar o funcionamento de um instrumento musical,
utilizando tubos abertos e/ou fechados.
• Analisar qual corda é mais adequada para emitir o som
desejado.
• Compreender que a formação de uma frequência
específica de vibração (nota musical) depende de variáveis
como densidade linear, tensão e comprimento da corda.
•
• Compreender como ocorre a formação de uma onda
sonora, a partir da vibração do ar, em um tubo aberto e
fechado.
•
• Compreender como ocorre a formação de uma onda
sonora, a partir a vibração de cordas.
•
• Compreender que, para a formação da onda em tubos,
quem produz a vibração é o ar no seu interior.

Objetivos de Aprendizagem

UNIDADE TEMÁTICA INSTRUMENTOS MUSICAIS DE CORDA E SOPRO

2.3.2 Quadro organizador

2.3.3 Encaminhamentos
metodológicos e avaliação
A presente unidade tem como principal objetivo estimular a criatividade, aliada aos conhecimentos de Ciências da Natureza e suas Tecnologias,
na produção de um instrumento musical. O professor deverá mediar a
pesquisa e execução dos projetos dos estudantes. Depois de uma breve
introdução sobre o funcionamento dos instrumentos, o estudante deverá
ser o protagonista na construção, nos testes e no aprimoramento do seu
projeto individual. Ao longo das aulas, ficará evidente o desenvolvimento
das habilidades e por meio dos objetivos de aprendizagem, o professor
guiará o estudante até a finalização do projeto.
A forma como a avaliação ocorreu na primeira unidade temática deve
se intensificar nesta. Os estudantes serão o foco das aulas, e a aprendizagem
deverá ser desenvolvida a partir da necessidade de resolver os possíveis
problemas que surgirem em seus projetos. Nesses momentos, o professor
deve intervir, sugerindo soluções e, ao mesmo tempo, avaliando o desenvolvimento cognitivo do aluno a partir de sua prática. É necessário ter a clareza
de que, apesar de o objetivo central ser a construção de um instrumento
musical, a avaliação não deve se voltar apenas ao fim do processo, mas a
todo o desenrolar deste durante o período letivo.
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3

TRILHA DE APRENDIZAGEM – AS
RELAÇÕES DA QUÍMICA COM OS
MEDICAMENTOS
3.1 INTRODUÇÃO

A proposta de uma Trilha de Aprendizagem que aborda a relação
entre a Química e a utilização de medicamentos pela sociedade encontra-se
alinhada ao descrito em documentos orientadores nacionais e à literatura
apresentada no Ensino de Química. Isto tendo em vista a necessidade de
promover, nos estudantes, o letramento científico em ciência e tecnologia,
fatores estes que interferem em todos os setores da sociedade, considerando que o exercício da cidadania decorre da necessidade de se posicionar
criticamente em relação a questões inerentes às vivências e à resolução de
problemas de ordem prática.
Assim, a aprendizagem significativa e a apropriação dos conteúdos
escolares e científicos, pelos estudantes, possibilitam a compreensão das
transformações que ocorrem no seu entorno de maneira integrada, abrangente e fundamentada, para que seja capaz de tomar decisões, interagindo
na sociedade enquanto indivíduo e cidadão.
Para tanto, esta proposta objetiva apresentar os conceitos de fármacos, medicamentos, remédio e placebo, uma vez que grande parte dos
jovens e da comunidade desconhece o significado destes termos. Outra
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abordagem pertinente para esta Trilha de Aprendizagem é a discussão
sobre os problemas e consequências da automedicação, o uso racional de
medicamentos; a importância de se observar atentamente a data de validade
dos medicamentos, bem como a leitura de suas bulas; a necessidade de
seguir as prescrições médicas; o conhecimento dos princípios ativos, suas
estruturas químicas, ação no organismo, a necessidade de se conhecer
a legislação vigente, para o descarte correto desses medicamentos, e os
possíveis problemas ambientais e sanitários ocasionados pelo não conhecimento dessa legislação.
Esta Trilha de Aprendizagem está estruturada em duas Unidades
Temáticas: A Química Orgânica e os Medicamentos e Automedicação e
descarte inadequado dos medicamentos. Na primeira, serão aprofundados
os conhecimentos sobre ligações químicas e funções químicas orgânicas
oxigenadas e nitrogenadas. A segunda trilha apresenta os conhecimentos
que estão relacionados às interações entre medicamentos, organismo
humano e meio ambiente.
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3.2UNIDADE TEMÁTICA –
A QUÍMICA ORGÂNICA E
OS MEDICAMENTOS
3.2.1

Introdução

A humanidade sempre utilizou produtos naturais e rituais religiosos
para tratar de doenças. A partir do século XIX, a sociedade passou a dominar técnicas de manipulação e extração de substâncias de origem natural,
o conhecimento de estruturas químicas e suas propriedades (LAPORTE;
TOGNONI; ROSENFELD, 1989), possibilitando-lhe a evolução da farmacologia.
Com os crescentes desenvolvimentos das pesquisas, no século XX,
houve uma inserção maciça de novos fármacos juntamente com a promoção
comercial, criou-se uma crença na humanidade quanto ao poder dos medicamentos. Com o tempo, a sociedade moderna adquiriu hábitos devido às
possibilidades para obtenção de determinados medicamentos, fármacos e
remédios, o que, por vezes, pode ser perigoso. Desta maneira, esta unidade
temática objetiva promover o conhecimento a respeito do uso racional de
medicamentos, assim como o descarte consciente por meio da ampliação
de conhecimentos químicos.
A proposta desta unidade temática alinha-se aos documentos orientadores nacionais, pois busca fortalecer o letramento científico, a fim de
ampliar a capacidade de tomada de decisões, implicando na articulação do
conteúdo ministrado ao contexto sociocultural dos estudantes (SANTOS;
SCHNETZLER, 1997), visando atuações críticas e reflexivas na comunidade
em que se inserem.
Para tanto, o educador precisa compreender a importância de
aprofundar os conteúdos escolares de forma a ampliar, de fato, o tripé:
conhecimentos científico, conteúdos escolares e vivências trazidas pelos
estudantes. Nesta perspectiva, no Ensino de Química Orgânica, diversos
conteúdos poderão ser ministrados, com foco no processo de construção do
conhecimento. Dessa maneira, o tema gerador “Química dos Medicamentos”
propõe o aprofundamento do estudo do conteúdo escolar “funções químicas
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orgânicas”, dentro de uma perspectiva contextualizada, que pode auxiliar no
uso adequado de medicamentos e no reconhecimento das funções orgânicas
e das propriedades físico-químicas das substâncias contidas nos principais
medicamentos, fármacos e remédios, utilizados pela população por meio
das forças intermoleculares, bem como a importância de se conhecer a ação
desses compostos no organismo e os avanços tecnológicos desenvolvidos
para a síntese e estudo de novos fármacos.
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(EMIFCNT03) Selecionar e sistematizar, com
base em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo, experimental etc.)
em fontes confiáveis, informações sobre a
dinâmica dos fenômenos da natureza e/ou
(EMIFCG03) Utilizar informações, de processos tecnológicos, identificando os
conhecimentos e ideias
diversos pontos de vista e posicionando-se
resultantes de investigações
mediante argumentação, com o cuidado
científicas para criar ou propor
de citar as fontes dos recursos utilizados
soluções para problemas diversos. na pesquisa, e buscando apresentar
conclusões com o uso de diferentes mídias.

(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.

(EMIFCNT01) Investigar e analisar situaçõesproblema 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.

(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.

Habilidade da Área

Habilidade do Eixo

• Investigar as funções químicas orgânicas
presentes nos fármacos mais comuns,
comercialmente, interpretando os processos
tecnológicos da indústria farmacêutica e
a dinâmica de ação desses compostos no
organismo humano.
• Compreender a formação de um composto
químico/orgânico, por meio das forças
intermoleculares, associando solubilidade dos
compostos presentes em fármacos, partindo
da linguagem contida nas bulas.
• Pesquisar, em fontes confiáveis, as inovações
tecnológicas que produzem novos fármacos
e seus princípios ativos, partindo do
conhecimento da conformação espacial das
moléculas orgânicas.

Objetivos de Aprendizagem

UNIDADE TEMÁTICA - A QUÍMICA ORGÂNICA E OS MEDICAMENTOS

3.2.2 Quadro organizador

3.2.3 Estratégias para o seu
desenvolvimento e avaliação
Para o desenvolvimento desta Unidade Temática, uma possível estratégia é a realização de uma roda de conversa com os estudantes, em que
o professor promova uma discussão, cuja temática seja o consumo e o uso
de medicamentos no ambiente familiar. Na sequência, pode-se solicitar, aos
educandos, que capturem imagens ou que levem, às aulas, embalagens de
medicamentos de uso mais frequente em suas residências. Dessa maneira,
será possível ter um ponto de partida para o levantamento dos princípios
ativos desses medicamentos, articulando essa ação/investigação aos objetos
de conhecimentos e conteúdos contidos no quadro organizador.
Para tanto, faz-se necessário o aprofundamento de conceitos químicos e mecanismos de reações, referentes aos conteúdos funções químicas
oxigenadas e nitrogenadas, isomeria espacial, visando o desenvolvimento
de habilidades investigativas, atitudinais e de argumentação. Uma outra
sugestão é quanto à construção de modelos moleculares dos princípios
ativos que compõem os principais fármacos, medicamentos e remédios
mais utilizados pela sociedade, bem como as propriedades físico-químicos
desses compostos. Será apresentada, aos estudantes, a diferença entre
conceitos de medicamentos, remédios e fármacos.
Salienta-se, entretanto, que o professor tem a autonomia para traçar
a melhor estratégia de aprendizagem, pois é conhecedor do público-alvo.
Assim, é possível tornar o estudante pesquisador e protagonista de uma
aprendizagem significativa, e que o torne capaz de solucionar situações-problema e selecionar as tomadas de decisão para a expansão dos seus
conhecimentos, participando de maneira consciente, crítica e reflexiva na
sociedade.
Outra estratégia para o desenvolvimento desta Unidade Temática é o
educador se apropriar da dinâmica dos Três Momentos Pedagógicos, que
consiste em três etapas: problematização inicial, organização do conhecimento e aplicação do conhecimento, partindo dos conhecimentos prévios
dos estudantes, articulados aos objetos de conhecimentos e conteúdos
(Quadro Organizador), e alinhados ao enfoque CTS (Ciência, Tecnologia e
Sociedade), objetivando a aprendizagem significativa dos educandos.
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Para o fechamento da Unidade Temática, o processo avaliativo precisa estar alinhado aos documentos de referência da escola, assim como
deve ser contínua, formativa e significativa aos estudantes. Sugere-se que
sejam empregados instrumentos avaliativos diferenciados, levando-se
em consideração as diferentes formas de aprendizagens dos estudantes.
Propõe-se a aplicação de instrumentos, tais como: mapa mental, laboratório
de CNT, blogs, pesquisa, gifs, memes, leitura de texto científico e outros
gêneros textuais, representação teatral, entre outros. Nesta perspectiva,
o educador precisa alinhar os instrumentos aplicados de acordo com o
Quadro Organizador apresentado no item 2.2. É necessário ainda que o
foco seja o desenvolvimento da habilidade referente ao eixo estruturante
como habilidade investigativa, pertinente ao eixo, e relacionada à comunicação e argumentação, tendo em vista os objetivos de aprendizagem para
a apropriação dessas habilidades.
Um dos desafios no ensino de Química é elaborar práticas pedagógicas que propiciem uma visão crítica da sociedade e a proposta de uma
Unidade Temática que aprofunda conhecimentos químicos, partindo de um
eixo estruturante que objetiva promover o desenvolvimento de habilidades
inerentes ao eixo, e que tem, tanto a aprendizagem quanto a apropriação
significativa de conceitos, como aperfeiçoamento de conteúdos escolares
que podem auxiliar o professor em sua prática.
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3.3 UNIDADE TEMÁTICA –
AUTOMEDICAÇÃO E DESCARTE
INADEQUADO DE MEDICAMENTOS
3.3.1 Introdução
A partir da abordagem realizada na Unidade Temática A Química
Orgânica e os Medicamentos, apresenta-se a proposta trabalhar os problemas
decorrentes da automedicação e o descarte inadequado de medicamentos com prazo de validade vencido ou não utilizados. A intencionalidade
é abordar a interação entre medicamentos, organismo e meio ambiente,
tendo como ponto de partida os objetivos de aprendizagem descritos no
Quadro Organizador. Sendo assim, a Unidade Temática está organizada
em dois Eixos Estruturantes: Processo Criativo e Mediação e Intervenção
Sociocultural, cada qual com suas habilidades específicas, a serem desenvolvidas pelos estudantes.
Nesta Unidade Temática, é preciso que o professor saiba com precisão
como pretende desenvolver as habilidades apresentadas nela elencada.
Faz-se necessário o aprofundamento de conteúdos escolares, a fim de que
os estudantes possam compreendê-los, apropriando-se deles como subsídios
ao entendimento de processos tecnológicos utilizados na síntese e obtenção
dos princípios ativos. Destaca-se a importância de apresentar, aos educandos, a legislação vigente, a qual informa e orienta sobre o descarte correto
desses resíduos sólidos, isto é, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)
(Lei n. 12.305/2010) e o Decreto n. 10.388, que estabeleceu o sistema de
“Logística Reversa de Medicamentos”, domiciliares, com prazo de validade
vencido ou em desuso, assim como orientar os estudantes sobre os riscos
advindos de uma prática comum na sociedade: a automedicação, definida
como uma maneira de autocuidado, na qual o cidadão acaba consumindo
medicamentos sem prescrição profissional, com o intuito de tratar e aliviar
sintomas (ARRAYS, 2002).
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Nesta perspectiva, serão ministrados conteúdos que subsidiam a
compreensão dos avanços tecnológicos da indústria farmacêutica, o mecanismo de ação dos fármacos com o organismo, via ingestão; das interações
e solubilidade; a toxicidade a partir da dosagem e data de validade, articulados aos objetivos de aprendizagem elencados no Quadro Organizador
desta unidade. É necessário que seja abordada a ética, a tecnologia e os
processos criativos como recursos para a resolução de problemas/prejuízos causados pela automedicação, e quanto ao descarte inadequado de
fármacos, no intento de propor a mediação e intervenção de ações efetivas
para a melhoria da sociedade em que estão inseridos, e na prevenção dos
impactos ambientais.
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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.

(EMIFCG06) Difundir novas
ideias, propostas, obras ou
soluções, por meio de diferentes
linguagens, mídias e plataformas.

(EMIFCNT07) Identificar e explicar
questões socioculturais e ambientais
relacionadas a fenômenos físicos,
químicos e/ou biológicos.

(EMIFCNT06) Propor e testar soluções
éticas, estéticas, criativas e inovadoras
para problemas reais, considerando a
aplicação de design de soluções e o uso
de tecnologias digitais, programação
e/ou pensamento computacional, que
apoiem a construção de protótipos,
dispositivos e/ou equipamentos, com
o intuito de melhorar a qualidade de
vida e/ou os processos produtivos.

(EMIFCNT05) Selecionar e mobilizar
intencionalmente recursos criativos
relacionados às Ciências da Natureza, para
resolver problemas reais do ambiente e
da sociedade, explorando e contrapondo
diversas fontes de informação.

(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).

(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.

Habilidade da Área

Habilidade do Eixo

• Reconhecer os principais processos de síntese de
um fármaco na indústria e por meio de simuladores
pré-existentes ou a criação de novos simuladores,
em que sejam propostos e desenvolvidos os
principais processos industriais. Outra sugestão
é quanto a reproduzir a síntese dos fármacos em
laboratório de ensino.
• Selecionar os polímeros utilizados como excipientes
em fármacos mais comuns comercialmente,
reconhecendo as reações químicas orgânicas
envolvidas no processo tecnológico, o cálculo
de concentração dos princípios ativos, a
estabilidade desses fármacos e as ações no
organismo, propondo soluções para situações reais
presentes na sociedade e no ambiente a partir da
automedicação.
• Propor, mediante os 12 princípios da Química
Verde, novas rotas sintéticas com reagentes
menos agressivos ao organismo humano e ao
Meio Ambiente, bem como a redução do uso de
reagentes e solventes. Outra possibilidade é o
desenvolvimento de aplicativos ou simulares no
quais as reações serão propostas.
• Identificar, a partir dos conhecimentos científicos
e escolares, os principais problemas ambientais
e riscos sanitários, decorrentes do descarte
inadequado dos fármacos vencidos ou em
desuso, relacionados à toxicidade e toxicocinética
associadas às propriedades físico-químicas de
seus princípios ativos, propondo estratégias para
resolução de questões socioambientais.

Objetivos de Aprendizagem

UNIDADE TEMÁTICA - AUTOMEDICAÇÃO E DESCARTE INADEQUADO DE MEDICAMENTOS

3.3.2 Quadro organizador
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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.

(EMIFCG09)

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.

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.
Propor e testar estratégias de
mediação e intervenção, para resolver
problemas de natureza sociocultural
e de natureza ambiental, relacionados
às Ciências da Natureza.

(EMIFCNT09)

(EMIFCNT08)

(EMIFCG08)

• Propor ações para sensibilização da comunidade
para informar-lhe sobre a legislação vigente quanto
ao descarte de medicamentos, cuidados com o
Meio Ambiente e os riscos à saúde. Assim como os
problemas decorrentes ao uso de fármacos fora do
prazo de validade.
• Investigar e mediar sobre as fake news relacionadas
aos fármacos e sobre os remédios difundidos
por meio de crenças populares, considerando
os possíveis problemas ocasionados por conta
da desinformação, e propor estratégias para
a resolução de problemas socioculturais e
socioambientais, por meio das habilidades
desenvolvidas e dos conhecimentos escolares e
científicos.

3.3.3 Estratégias para o seu
desenvolvimento e avaliação
A intencionalidade desta Unidade Temática é o desenvolvimento, pelos
estudantes, da sensibilização crítica sobre os problemas e consequências da
automedicação e do descarte inadequado dos fármacos. Para tanto, serão
desenvolvidas habilidades relacionadas à ética, às tecnologias digitais, à
argumentação e à comunicação, tendo como referencial tanto os objetivos
de aprendizagem como o desenvolvimento de habilidades associadas aos
eixos estruturantes. Por meio das estratégias de aprendizagem, pretende-se
que o estudante se torne protagonista e pesquisador, para que seja capaz
de demarcar suas prioridades na apropriação de conhecimentos e em sua
participação ativa, consciente, crítica e reflexiva na sociedade em que se
insere. Propõe-se que o professor utilize diferentes metodologias como
sequência didática, atividades experimentais, pesquisa comportamental na
comunidade, júri simulado, apresentação teatral, textos de diversos gêneros
textuais, fake news sobre medicamentos, questões éticas relacionadas à
indústria farmacêutica, entre outras. Para o desenvolvimento desta Unidade
Temática, sugere-se a abordagem CTS e a dinâmica dos Três Momentos
Pedagógicos como fundamentos para uma aprendizagem significativa.
Faz-se necessário que o educador tenha objetividade ao ministrar os conteúdos escolares, e ciência de que a intenção do Itinerário Formativo, assim
como de uma Unidade Temática, é o aprofundamento dos conhecimentos,
e não uma mera repetição ou revisão do que já foi apresentado em sala
de aula. Desta maneira, há um propósito quanto ao que se intenta avaliar
e quais expectativas devem ser atingidas. Para a avaliação, a literatura
sobre o Ensino de Ciências aponta para a empregabilidade de instrumentos
diferenciados, como relatórios sobre as atividades experimentais, histórias
em quadrinhos, avaliações escritas ou on-line, representação teatral, mapa
mental e conceitual, gincanas, júri simulado, elaboração de blogs e outros.
O professor deve sempre atentar-se às diferentes maneiras pelas
quais os estudantes aprendem, mantendo-se o foco no desenvolvimento
das habilidades propostas nesta Unidade temática, alinhadas aos objetos
de conhecimento e conteúdos. Tal convergência, portanto, tem a finalidade
de assegurar que os estudantes tenham uma aprendizagem significativa, a
qual lhes permitirá exercer a cidadania crítica e o protagonismo em ações
efetivas na comunidade em que vivem.
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TEXTO INTRODUTÓRIO
De acordo com a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio
(BRASIL, 2018a), a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas tem o
compromisso de formar nos jovens um pensamento crítico que os conscientiza sobre a transitoriedade do conhecimento científico, assim como tem a
responsabilidade de formar cidadãos reflexivos e éticos. Para garantir esse
compromisso, além de aprofundar os estudos desenvolvidos na Formação
Geral Básica, os Itinerários Formativos são entendidos como rotas de aprendizagens que permitem 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, 2018a, p. 2).
Sendo assim, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio
apontam que o itinerário da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
deve considerar a aplicação de diferentes conceitos e categorias da área
em diferentes contextos sociais e de trabalho (BRASIL, 2018b).
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Os Itinerários têm como objetivos:
•

•

•

Consolidar a formação integral dos estudantes, desenvolvendo a autonomia necessária para que realizem seus
projetos de vida.
Promover a incorporação de valores universais, como
ética, liberdade, democracia, justiça social, pluralidade,
solidariedade e sustentabilidade.
Desenvolver habilidades que permitam aos estudantes ter
uma visão de mundo ampla e heterogênea, tomar decisões
e agir nas mais diversas situações, seja na escola, seja no
trabalho, seja na vida (BRASIL, 2019).

Assim, os encaminhamentos do itinerário formativo devem considerar
a autonomia dos estudantes e a incorporação de valores universais na prática
educativa, uma vez que se projetam conexões com o contexto local e com
a realidade dos jovens contemporâneos, identificados com a cultura digital.
Nesse processo, a proposta pedagógica desse itinerário articula-se aos eixos
estruturantes de Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e
Intervenção Sociocultural e Empreendedorismo, que objetivam desenvolver
habilidades e competências para uma formação integral cidadã. Conforme
os Referenciais Curriculares para a elaboração de Itinerários Formativos
(BRASIL, 2019), os eixos estruturantes:

[...] visam integrar e integralizar os diferentes arranjos de Itinerários
Formativos, bem como criar oportunidades para que os estudantes
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 lhes permitam produzir conhecimentos, criar,
intervir na realidade e empreender projetos presentes e futuros
(BRASIL, 2019, p. 2).

Aprofundar a área de conhecimento de Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas, sob a perspectiva de um Itinerário Formativo, significa mostrar
aos estudantes um saber prático, uma articulação entre a teoria e a prática
social. Esses elementos devem ser considerados de maneira indissociável,
já que essa área do conhecimento reúne saberes que são vivenciados em
situações concretas da vida cotidiana. No Ensino Médio, faz-se necessário
que sejam desenvolvidas habilidades e competências além daquelas que
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foram tratadas na formação geral básica e isso se fará por meio de ações
que promovam a compreensão do processo histórico de transformação da
sociedade e da cultura, de modo que os estudantes possam desenvolver
a aprendizagem. Tal processo irá contribuir com o desenvolvimento social
e psicológico do estudante em um mundo acelerado, conectado e globalizado. Cabe destacar que, quando se trata da articulação entre a teoria e
a prática social,

Busca-se uma escola que não se limite ao interesse imediato,
pragmático e utilitário, mas, sim, uma formação com base unitária,
viabilizando a apropriação do conhecimento e desenvolvimento
de métodos que permitam a organização do pensamento e das
formas de compreensão das relações sociais e produtivas, que
articule trabalho, ciência, tecnologia e cultura na perspectiva da
emancipação humana (BRASIL, 2013, p. 170).

Assim, o Itinerário Formativo contribui para que o estudante alcance
êxito ao interpretar e reinterpretar o seu mundo, construindo novas explicações para além das do senso comum. Também é importante que se
possibilitem novas percepções sobre as experiências individuais e coletivas,
rompendo-se, assim, com atitudes de indiferença e incompreensão na
relação com o outro e com os problemas que afetam comunidades, povos
e sociedades.
A tomada de consciência de si e do(s) outro(s) como sujeitos de
inter-relações, que precisam superar diferenças nas relações sociais, desenvolvendo-se como protagonistas da própria história, é um desafio para
os jovens. Compreender processos existenciais não é tarefa fácil, pois isso
lhes demanda disposição para acompanhar as atualizações de questões
culturais, sociais e políticas, sem que percam de vista o ser humano como
o foco de interesse principal, pois, por meio de relações é que a história, os
saberes, as crenças e o espaço se conectam.
O eixo estruturante Investigação Científica tem como premissa promover a pesquisa da realidade à luz das ciências de referência que compõem
a área das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: a Filosofia, a Geografia, a
História e a Sociologia. Dessa forma, espera-se que os jovens se apropriem
dos elementos epistemológicos das ciências, articulando-os à sua realidade
para que possam acessar, selecionar, processar, analisar e utilizar dados, a
fim de compreender a realidade e nela intervir.
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Nesse eixo, os estudantes participam da realização de pesquisa
científica, compreendida como procedimento privilegiado e integrador de
áreas e componentes curriculares. O processo pressupõe a identificação de
uma dúvida, questão ou problema; o levantamento, formulação e teste de
hipóteses; a seleção de informações e de fontes confiáveis; a interpretação,
elaboração e uso ético das informações coletadas; a identificação de como
utilizar os conhecimentos gerados para solucionar problemas diversos; e
a comunicação de conclusões com a utilização de diferentes linguagens.
O eixo Processos Criativos procura aprofundar conhecimentos sobre
as artes, a cultura, as mídias digitais em projetos que integram diferentes
linguagens, manifestações sensoriais, vivências artísticas, culturais, midiáticas
e científicas aplicadas. Esse eixo dialoga com a área de linguagens, mas
cabe ressaltar que a capacidade de ser criativo é hoje uma exigência social,
identificada pela criatividade e pela inovação. Nesse sentido, os estudantes
precisam aprender a utilizar conhecimentos, habilidades e recursos de forma
criativa para experimentarem, inovarem e criarem.
Por sua vez, o eixo Mediação e Intervenção Sociocultural enfatiza a
necessidade de ampliação da capacidade dos estudantes aprofundarem
conhecimentos sobre questões que afetam a vida dos seres humanos e
do planeta em nível local, regional, nacional e global. Tal ênfase, como
processo, pressupõe a análise e o diagnóstico da realidade sobre a qual se
pretende atuar, incluindo a busca de dados oficiais e a escuta da comunidade
local; a ampliação de conhecimentos sobre o problema a ser enfrentado;
o planejamento, execução e avaliação de uma ação social e/ou ambiental
que responda às necessidades e interesses do contexto; a superação de
situações de estranheza, resistência, conflitos interculturais, dentre outros
possíveis obstáculos, com necessários ajustes de rota.
Essas ações se fazem viáveis/efetivas por meio da valorização e reconhecimento da cultura dos povos e sua diversidade étnica, e elas tornam
possível, ainda, a convivência com o pluralismo de ideias, permitindo assim
que os estudantes estejam aptos à mediação e intervenção sociocultural,
sendo essas habilidades essenciais no mundo do trabalho no qual os estudantes almejam se inserir.
O eixo Empreendedorismo, por sua vez, tem como proposta expandir a
capacidade dos estudantes mobilizarem conhecimentos da Área de Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas em seus projetos pessoais e/ou produtivos,
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articulados ao seu projeto de vida. Ao aprofundar os conhecimentos da
Filosofia, da Sociologia, da Geografia e da História à luz das demandas
do mundo contemporâneo, o jovem pode desenvolver autonomia, foco e
determinação para que consiga planejar e conquistar objetivos pessoais e/
ou criar empreendimentos com (ou sem) o uso de ferramentas e recursos
tecnológicos contemporâneos.
A partir desses elementos estruturantes da formação dos sujeitos,
esse Itinerário Formativo apresenta quatro Trilhas de Aprendizagem sistematizadas para atender às necessidades dos estudantes paranaenses. São
elas: Cosmovisões: Quem Somos? De Onde Viemos? Para Onde Vamos?
A Formação do Povo Brasileiro e seus Aspectos Históricos e Culturais;
Entendendo o Meu Lugar no Mundo: O Paraná e o seu Contexto Local,
Histórico e Social; Aprendendo a Empreender: o Mundo do Trabalho no Século
XXI. Essas Trilhas de Aprendizagem se organizam nos eixos estruturantes
de Investigação Científica, de Processos Criativos e de Empreendedorismo.
A Trilha Cosmovisões: Quem somos? De onde viemos? Para onde
vamos? objetiva a compreensão do sentido da existência humana do
ponto de vista de sua origem, estrutura e trajetória, o que possibilitará aos
estudantes repensarem seus projetos de vida, tornando-se protagonistas
da própria história à medida que se apropriam do conhecimento científico
historicamente construído. A indagação sobre “o que é o ser?” (quem
somos) e sobre a origem do mundo e do universo está no fundamento do
pensamento ocidental e da ciência moderna. Considerando que os diferentes povos e culturas possuem suas próprias visões da origem do universo,
o conhecimento dessas cosmovisões e da cosmologia convencional pode
desenvolver nos estudantes a capacidade de situar-se no mundo, construindo
significados para a própria existência. Esta Trilha de Aprendizagem apresenta
duas unidades temáticas estruturadas nos eixos Investigação Científica e
Mediação e intervenção sociocultural. São elas: O que sabemos e o que
pensamos sobre a origem do universo; e Como agimos e o que podemos
fazer diante das diferentes visões e interpretações sobre a origem do
Universo.
A trilha A Formação do Povo Brasileiro e seus Aspectos Históricos
e Culturais aborda os grupos sociais e étnicos que formam a sociedade
brasileira, a partir de sínteses explicativas sobre o povo brasileiro, elaboradas
por cientistas sociais e historiadores brasileiros. Essa trilha foi inspirada
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na trajetória de Darcy Ribeiro e sua produção antropológica e sociológica
acerca do Brasil e do povo brasileiro. Assim, ao estudar a formação do
povo brasileiro, o estudante conhecerá as relações de poder que marcam
a nossa história e poderá intervir na realidade de forma crítica, reflexiva e
produtiva. A trilha se organiza em duas unidades temáticas, sendo uma A
presença da raça no pensamento social brasileiro: relações interétnicas
e identidade brasileira estruturada no eixo Investigação Científica e, a
outra, Racismo estrutural, indústria cultural e exclusão social na sociedade
contemporânea no eixo Processos Criativos.
A trilha Entendendo o Meu Lugar no Mundo: O Paraná e o seu
Contexto Local, Histórico e Social é um convite aos estudantes conhecerem
a história do Paraná, a formação da identidade cultural e geopolítica do
Estado. Assim, serão analisados os aspectos locais, históricos e sociais do
Paraná e o seu contexto. O objetivo é aprofundar saberes e dar significado
à aprendizagem, contextualizando-se os movimentos geográficos, sociais
e econômicos que estruturaram a formação do povo paranaense. Esse movimento possibilita o desenvolvimento da percepção de “eu” no mundo, do
sentimento de pertencimento a um povo, sociedade ou cultura. A trilha de
aprendizagem se organiza em duas unidades temáticas: uma, Entendendo
o meu contexto espacial e temporal: aspectos sociais, políticos e econômicos do Paraná estruturada, no eixo Investigação Científica, e outra, a
unidade Minhas possibilidades de atuação na sociedade paranaense do
século XXI no eixo Empreendedorismo.
Por fim, a trilha Aprendendo a Empreender: o Mundo do Trabalho no
Século XXI pretende discutir os desafios do trabalho na sociedade contemporânea e as possibilidades que a perspectiva do empreendedorismo pode
oferecer aos estudantes, que buscam a qualificação para o mundo do trabalho.
Esta trilha de aprendizagem está dividida em duas unidades temáticas: a
primeira é denominada O mundo do trabalho e os desafios da sociedade
contemporânea, e se refere ao eixo Investigação Científica, e a segunda
unidade, que se intitula O empreendedorismo e as formas de atuação no
setor produtivo da sociedade, organizada no eixo Empreendedorismo.
Os encaminhamentos metodológicos para o desenvolvimento de
itinerários formativos devem assegurar as aprendizagens específicas e
exigem estratégias mais diversificadas, mais dinâmicas, que coloquem os
estudantes como protagonistas de seu processo de aprendizagem. Sugere-se
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que sejam promovidos momentos de conversa com o propósito de se ouvir
e registrar os seus conhecimentos prévios, bem como o de organizar rodas
de leitura para a discussão e a interpretação dos textos selecionados a essas
atividades. Essas ações (mais) coletivas e colaborativas objetivam incentivar
a aprendizagem entre pares, em que o professor se coloca efetivamente na
função mediador, como facilitador da aprendizagem.
Algumas metodologias ativas podem inspirar a organização de atividades mais diversificadas, como a sala de aula invertida e a aula gamificada.
Essas práticas, assim como a pesquisa-ação, permitem o exercício da pesquisa de forma mais estimulante e autônoma, tendo em vista a resolução
de problemas. Na sala de aula invertida, o professor solicita que, em casa,
os estudantes leiam sobre um assunto específico e no espaço da sala de
aula sejam realizadas discussões e a resolução de atividades ou outra ação
pedagógica proposta. A aula gamificada incorpora o elemento lúdico no
processo de ensino-aprendizagem. Embora esta aula pareça sugerir, de
início, a utilização de ferramentas/recursos digitais, estas(es), de fato, não
são necessárias no processo, pois a gamificação se baseia em atividades
encadeadas em etapas que promovam o desafio e a investigação.
Outro encaminhamento interessante para despertar o interesse dos
estudantes é a Aprendizagem Baseada em Projeto (ABP). A metodologia de
projetos inverte a lógica do modelo instrucional, em que o ponto de partida
é o currículo e o planejamento docente. Na aprendizagem por projetos, o
ponto de partida é o interesse do estudante, e, a partir dele, o professor
fará o currículo surgir durante o processo.
E na avaliação das aprendizagens, o professor deve atualizar os
instrumentos de que dispõe para efetivar essa parte do processo de ensino-aprendizagem, como produções de vídeo, seminários, produções de
textos. Além disso, devem-se apresentar questões que estejam articuladas
ao contexto do estudante e que promovam sua formação, rejeitando-se
instrumentos avaliativos classificatórios e distantes das especificidades
da cultura escolar na qual o estudante está inserido. Esses instrumentos
devem, portanto, relacionar-se com a vida prática, ou seja, se defendemos
uma aprendizagem significativa e contextualizada, o processo avaliativo
precisa seguir essa mesma lógica: “pensar nos problemas que a vida vai
apresentar para os estudantes no futuro e formá-los com a intenção de
que sejam capazes de responder, de forma mais eficaz possível, a situações
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dificilmente previsíveis e de natureza diversificada” (ZABALA; ARNAU,
2010, p. 173). Portanto, a resolução de problemas se configura como um
caminho interessante à avaliação dos objetivos de aprendizagem e para
que se atinjam as competências específicas desses itinerários formativos.
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1

TRILHA DE APRENDIZAGEM:
COSMOVISÕES:
QUEM SOMOS? DE ONDE VIEMOS?
PARA ONDE VAMOS?
INTRODUÇÃO

O objetivo desta Trilha de Aprendizagem é aprofundar algumas das
habilidades e competências desenvolvidas na área de Ciências Humanas
e Sociais Aplicadas, relacionadas à compreensão da pluralidade cultural
e da historicidade do universo, do homem e da natureza, tendo por base
os conhecimentos científicos e as cosmovisões de diferentes povos, considerando que tais conhecimentos sustentaram e sustentam a construção
de sistemas de crenças, calendários e mitos de origem, e deram condições
para o desenvolvimento das sociedades humanas.
A Cosmologia é um ramo da ciência que estuda a natureza e a origem
do Universo por meio da metodologia científica. Atualmente, a cosmologia
é um ramo da astronomia. Sua origem, todavia, remonta à Grécia Antiga,
quando os primeiros físicos, filósofos naturalistas buscavam uma explicação
para a origem de tudo na physis (natureza), e não mais nos mitos, como
era a tradição. Esses físicos eram chamados de Pré-Socráticos e foram
determinantes para o surgimento da Filosofia.
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Contudo, além dos gregos, diversos povos ao longo da trajetória
humana no planeta Terra estabeleceram cosmovisões, ou seja, definições
mitológicas para a origem do mundo, dos homens e das coisas dentro do
contexto de suas culturas. A problematização e o conhecimento sobre a
pluralidade de cosmovisões (teogonias) e da Cosmologia (científica), por
meio das ferramentas e objetos de conhecimento oriundos da Filosofia, da
Geografia, da História e da Sociologia, além de ampliar os horizontes culturais dos estudantes, também possibilitará o desenvolvimento de atitudes
de respeito e alteridade frente à diversidade e o desenvolvimento de uma
cultura da paz.
A compreensão do sentido da existência humana do ponto de vista de
sua origem, estrutura e trajetória fornece uma visão de mundo, de homem e
de sociedade que possibilitará aos estudantes repensarem seus projetos de
vida, propiciando que se tornem protagonistas da própria história à medida
que se apropriam do conhecimento científico historicamente construído.
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1.2 UNIDADE TEMÁTICA:
O QUE SABEMOS E O
QUE PENSAMOS SOBRE A
ORIGEM DO UNIVERSO
1.2.1 Introdução
Existem diferentes formas de se conceber a origem do Universo, diversidade que se manifesta, por exemplo, pela forma de olhar as constelações
e pelo modo como são interpretadas, conforme a cultura, relacionando com
as simbologias presentes em cada realidade. Essas diferentes concepções
influenciam a forma de organização social, geográfica e política dos povos.
O estudo das variadas cosmovisões pode auxiliar os estudantes a
ampliarem seus horizontes acerca do conhecimento sobre o mundo em
que vivem, considerando temas vinculados à vivência dos povos e de
cunho científico, a fim de tenham condições de ler e interpretar, crítica e
reflexivamente, os fatos e informações, reconhecendo-se como sujeito de
relações capaz de intervir de forma responsável na realidade e nos mais
diversos âmbitos de participação em sociedade, fortalecendo sua dimensão
socioemocional e a construção de seu projeto de vida.
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(EMIFCG03) Utilizar informações,
conhecimentos e ideias
resultantes de investigações
científicas para criar ou propor
soluções para problemas diversos.

(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 ordenadas, coerentes
e compreensíveis, sempre
respeitando valores universais,
como liberdade, democracia,
justiça social, pluralidade,
solidariedade e sustentabilidade.

(EMIFCG01) Identificar,
selecionar, processar e analisar
dados, fatos e evidências com
curiosidade, atenção, criticidade
e ética, inclusive utilizando o
apoio de tecnologias digitais.

Habilidades Eixo 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.

(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.

(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 Específicas da Área

Conhecer as diferentes
mitologias sobre as origens do
universo e do planeta Terra,
reconhecendo sua influência
nos mais variados âmbitos da
vida humana e da sociedade.
Entender a cosmovisão de
diferentes culturas, reconhecendo
a importância dos sentidos e
significados atribuídos a estas
visões para o pertencimento
a uma coletividade.

•

Conhecer as diferentes teorias
científicas sobre as origens do
universo e do planeta Terra,
reconhecendo sua influência
nos mais variados âmbitos da
vida humana e da sociedade.

•

•

Objetivos de Aprendizagem

UNIDADE TEMÁTICA: O QUE SABEMOS E O QUE PENSAMOS SOBRE A ORIGEM DO UNIVERSO

1.2.2 Quadro organizador

1.2.3 Estratégias para o seu
desenvolvimento e avaliação
As aulas podem ser desenvolvidas seguindo uma sequência didática
pela qual se inicia questionando quais são os conhecimentos prévios que
os estudantes têm sobre a origem do universo. Posteriormente, pode ser
abordado o conhecimento que têm sobre a Mitologia Grega, com o apoio
de conteúdos apresentados em vídeos, ilustrações e filmes que auxiliam
no debate.
Essa Unidade Temática deve ter como foco a realização de uma
pesquisa científica, processo que pressupõe a identificação de uma questão
ou problema, seguida da formulação de hipóteses, do levantamento e da
seleção de informações e dados e da interpretação. Para o desenvolvimento
da pesquisa, há a necessidade de acompanhamento e orientação do professor quanto às fontes.
Além da investigação de um tema, a pesquisa deve estar voltada à
realidade vivenciada pelos estudantes, de modo a identificar como eles
podem/devem utilizar os conhecimentos gerados com vistas à solução de
conflitos e/ou problemas diversos.
As pesquisas podem/devem ser apresentadas de diversas formas,
conforme a predisposição dos estudantes e os recursos disponíveis na escola,
considerando-se também a possibilidade de uso de diferentes linguagens.
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1.3 UNIDADE TEMÁTICA:
COMO AGIMOS E O QUE PODEMOS
FAZER DIANTE DAS DIFERENTES
VISÕES E INTERPRETAÇÕES
SOBRE A ORIGEM DO UNIVERSO
1.3.1 Introdução
Nesta Unidade Temática espera-se que os estudantes tenham condições de identificar conflitos vinculados às – e decorrentes das – diferentes
concepções sobre a origem do Universo e seus desdobramentos. Conflitos
esses envolvendo tanto questões socioculturais quanto ambientais e que
se constituem como desafios na construção de uma sociedade (mais) ética,
justa, democrática, inclusiva, solidária e sustentável. O principal objetivo está
relacionado a mobilizar os conhecimentos produzidos a partir da pesquisa/
investigação científica acerca das cosmovisões (cosmologia, teogonia,
mitologia) para mediar conflitos, promover entendimento e implementar
soluções para questões e problemas identificados/relacionados à diversidade
na comunidade onde vivem.
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(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.

(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.

(EMIFCG03) Utilizar informações,
conhecimentos e ideias resultantes de
investigações científicas para criar ou propor
soluções para problemas diversos.

(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.

(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.

(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.

(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.

(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 Específicas da Área

Habilidades do Eixo

Compreender como as cosmovisões
influenciam nas relações socioculturais
e, consequentemente, no respeito
aos diferentes modos de vida.
Reconhecer a importância do
espaço sagrado das diferentes
religiões, observando a construção
de territórios e territorialidades.
Compreender como as premissas
da bioética contribuem para
uma visão integradora sobre as
diferentes visões a respeito das
concepções sobre o sagrado.
Compreender como as
cosmovisões influenciam nas
relações socioeconômicas e,
consequentemente, na forma de
atuação do homem sobre o seu meio.
Compreender como as cosmovisões
influenciam nas relações políticas e,
consequentemente, na tomada de
decisões e definição de políticas públicas.
Identificar como os diferentes
temas estão presentes em diversas
situações do cotidiano, buscando
refletir sobre as ações coerentes
de cidadania e protagonismo.
Compreender como as cosmovisões
influenciam nas relações políticas e,
consequentemente, na tomada de
decisões e definição de políticas públicas.

•

•

•

•

•

•

•

Objetivos de Aprendizagem

UNIDADE TEMÁTICA: COMO AGIMOS E O QUE PODEMOS FAZER DIANTE DAS DIFERENTES VISÕES
E INTERPRETAÇÕES SOBRE A ORIGEM DO UNIVERSO

1.3.2 Quadro organizador

1.3.3 Estratégias para o seu
desenvolvimento e avaliação
Por meio de imagens das constelações, podemos levar os estudantes
a visualizarem de que forma as diferentes culturas atribuem significado ao
cosmos, dando sentido aos seus calendários, rituais religiosos, práticas como
plantio e movimentos migratórios.
Outra possibilidade é a leitura e a interpretação de textos sobre as
diferentes cosmologias, somando-se à produção de textos a partir das
atividades desenvolvidas.
A linguagem cartográfica também é de suma importância, tanto
para o desenvolvimento das habilidades relacionadas ao pensar o espaço
geográfico que os cercam quanto para a construção de croquis e mapas
que mostrem as diferentes cosmovisões existentes.
Ainda é relevante a produção de portfólio com material visual (fotografia, infográficos, entre outros recursos) ou audiovisual (documentários
curtos ou outras linguagens) para exposição de temas e/ou conflitos relacionados a uma cosmovisão (ou mais de uma, e sua(s) influência(s) no modo de
vida das pessoas). E, por fim, o encerramento com a criação/produção de
campanha para divulgação em redes sociais e/ou outros espaços (eventos
internos na escola, na comunidade etc.), tendo em vista o
envolvimento dos estudantes em campos de atuação da vida
pública, por meio do seu engajamento em projetos de mobilização
e intervenção sociocultural e ambiental que os levem a promover
transformações positivas na comunidade. O processo pressupõe o
diagnóstico da realidade sobre a qual se pretende atuar, incluindo
a busca de dados oficiais e a escuta da comunidade local; a
ampliação de conhecimentos sobre o problema a ser enfrentado;
o planejamento, execução e avaliação de uma ação social e/ou
ambiental que responda às necessidades e interesses do contexto;
a superação de situações de estranheza, resistência, conflitos
interculturais, dentre outros possíveis obstáculos, com necessários
ajustes de rota (BRASIL, 2018b).
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É importante salientar que a presente Unidade Temática auxilia na
construção de um pensar geográfico e filosófico sobre as mais variadas
cosmovisões existentes, por meio do desenvolvimento espacial e de situações
geográficas, que os leve a refletir sobre as mais variadas realidades e suas
escalas de abrangência, sejam elas: local, regional, nacional ou global.
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2

TRILHA DE APRENDIZAGEM:
A FORMAÇÃO DO POVO
BRASILEIRO E SEUS ASPECTOS
HISTÓRICOS E CULTURAIS
2.1 INTRODUÇÃO

Na Trilha de Aprendizagem A formação do povo brasileiro e seus
aspectos históricos e culturais, serão analisados os grupos sociais e étnicos
que constituem a sociedade brasileira, a partir de sínteses explicativas sobre
o povo brasileiro, elaboradas por cientistas sociais e historiadores nacionais.
Essa perspectiva diacrônica de análise tem como objetivo suscitar no jovem
uma percepção crítica e reflexiva acerca das desigualdades raciais e econômicas que caracterizam a sociedade brasileira. Esta trilha foi inspirada na
trajetória de Darcy Ribeiro e sua produção antropológica e sociológica acerca
do Brasil e do povo brasileiro. Em seu texto “Fala aos moços”, o cientista
social alerta para a importância de se conhecer o nosso país. Conforme
discorre Ribeiro (2018): “Tal como ocorreu com nossos antepassados, hoje,
o Brasil é nossa tarefa, essencialmente de vocês, meus jovens. A história
está a exigir de nós que enfrentemos alguns desafios cruciais que, em vão,
tentamos superar há décadas”.
Assim, ao estudar a formação do povo brasileiro, o estudante conhecerá as relações de poder que marcam a nossa história e poderá intervir
na realidade de forma crítica, reflexiva e produtiva. Para contemplar os
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elementos desse debate, essa trilha de aprendizagem se estrutura a partir
de duas unidades temáticas: A presença da raça e no pensamento social
brasileiro: relações interétnicas e identidade brasileira e Racismo estrutural, indústria cultural e exclusão social na sociedade contemporânea.
Vale ressaltar a importância de refletir sobre a formação do povo
brasileiro. Nesse sentido, segue a transcrição de um trecho do depoimento de
Darcy Ribeiro retirado do documentário: Darcy Ribeiro: o guerreiro sonhador,
de Fernando Barbosa Lima e Rozane Braga, no qual o pensador destaca a
importância de as gerações futuras seguirem pensando as especificidades
do Brasil, e seguirem admirando e respeitando as etnias que formaram a
nossa nação tão genuína e promissora.

O que eu tenho pelo Brasil é exaltação, de sentir tudo que ele
pode ser, vai ser, há de ser, e tudo que ele ainda não é. Eu tenho
pena de que nos meus anos eu fiz força para o Brasil dar certo.
Eu tenho pena de que eu ando meio doentinho, posso até morrer
e ficam vocês encarregados de vocês fazerem esse país, mas
façam. Façam sem copiar ninguém, realizando as potencialidades
do nosso povo, potencialidades que são imensas. Uma civilização
tropical e uma civilização mestiça. E sobretudo uma civilização
humana. Que herdou dos índios essa capacidade, esse talento
para o convívio. Dos negros essa espiritualidade. E dos europeus,
a tecnologia, a sabedoria europeia. Nós estamos prontos para ser
uma das civilizações do mundo (CARIA FILHO, 2013).

Cabe destacar a primazia de temáticas relacionadas às trajetórias
biográficas, às pesquisas sobre a socialização ativa, as quais analisam percursos individuais e singulares inusitados e visam (re)lembrar tensões mais
gerais, repressões e preconceitos institucionais, além de evidenciar fontes
de sobrevivência e resistência na complexidade da vida contemporânea.
E, para além da análise, suas linhas trazem recomendações para que as
instituições escolares e a comunidade aprendam um pouco mais sobre dilemas e enfrentamentos concernentes à diversidade da concepção do “povo
brasileiro”. Dessa maneira, constrói-se uma nova concepção de socialização,
que é considerada ativa, mas também flexível.
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2.2 UNIDADE TEMÁTICA:
A PRESENÇA DA RAÇA E NO
PENSAMENTO SOCIAL BRASILEIRO:
RELAÇÕES INTERÉTNICAS E
IDENTIDADE BRASILEIRA
2.2.1 Introdução
Quando se trata da discussão das teorias sociológicas do século
XIX, cabe ressaltar a concepção de diversidade cultural, diferenciando-as
das teorias evolucionistas. As teorias evolucionistas operam a partir dos
pares dicotômicos civilização versus barbárie; progresso versus atraso. O
conceito de etnocentrismo cultural está relacionado ao evolucionismo. No
caso brasileiro, as manifestações de etnocentrismo se concretizam em diversas formas de dominação, pelas quais uma cultura tenta se impor sobre
a outra, negativando todas as manifestações que diferem da cultura que se
apresenta como dominante.
Sobre o povo brasileiro, destacamos a síntese elaborada por Darcy
Ribeiro, que expressa um objetivo desta Unidade Temática, que é o de
compreender a nossa identidade brasileira.
[...] zelo pela unidade nacional, o orgulho de nossa identidade de
povo que se fez a si mesmo pela mestiçagem da carne e do espírito;
a implantação de uma sociedade democrática onde imperem o
direito e a justiça para todos; a democratização do acesso à terra
para quem nela queira morar ou cultivar; a criação de uma economia
industrial autônoma como o são todas as nações desenvolvidas
(RIBEIRO, 2018).

Por fim, os objetos de conhecimentos que estão sistematizados nesta
Unidade Temática dialogam com os objetivos de aprendizagem que apresentam conceitos das ciências humanas e sociais anteriormente discutidas
na Formação Geral Básica, e que agora devem ser aprofundados, conforme
o quadro organizador apresentado a seguir.
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(EMIFCG03) Utilizar
informações,
conhecimentos e
ideias resultantes
de investigações
científicas para criar
ou propor soluções a
problemas diversos.

(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
ordenadas, coerentes e
compreensíveis, sempre
respeitando valores
universais, como liberdade,
democracia, justiça social,
pluralidade, solidariedade
e sustentabilidade.

• Compreender os conceitos de raça e etnia,
(EMIFCHS01) Investigar e analisar situações-problema
problematizando os elementos históricos e
envolvendo temas e processos de natureza histórica,
culturais da ciência do século XIX.
social, econômica, filosófica, política e/ou cultural, em
âmbito local, regional, nacional e/ou global, considerando • Compreender o conceito de Evolucionismo no
campo das Ciências Sociais, refletindo sobre o
dados e informações disponíveis em diferentes mídias.
etnocentrismo.
(EMIFCHS03) Selecionar e sistematizar, com base em
• Identificar a eugenia como teoria que amparou as
estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória,
políticas de branqueamento racial, conhecendo
de campo, experimental etc.) em fontes confiáveis,
seus defensores no território brasileiro.
informações sobre temas e processos de natureza
• Conhecer a tese da democracia racial na obra de
histórica, social, econômica, filosófica, política e/
Gilberto Freyre, problematizando os argumentos
ou cultural, em âmbito local, regional, nacional e/
do autor à luz da antropologia culturalista
ou global, identificando os diversos pontos de
estadunidense.
vista e posicionando-se mediante argumentação,
• Entender a tese da democracia racial e a sua
com o cuidado de citar as fontes dos recursos
contraposição crítica a esse modelo, por meio da
utilizados na pesquisa e buscando apresentar
obra de Florestan Fernandes e da Escola Paulista
conclusões com o uso de diferentes mídias.
de Sociologia.
• Entender as perspectivas da diversidade cultural,
(EMIFCHS02) Levantar e testar hipóteses sobre
a partir das teorias antropológicas inauguradas
temas e processos de natureza histórica, social,
pelo culturalismo, aplicadas à realidade brasileira.
econômica, filosófica, política e/ou cultural, em
• Compreender os conceitos de Max Weber na obra
âmbito local, regional, nacional e/ou global,
de Sérgio Buarque de Holanda, discutindo os
contextualizando os conhecimentos em sua
tipos ideais presentes na obra “Raízes do Brasil”.
realidade local e utilizando procedimentos e
• Conhecer a síntese histórico-antropológica sobre
linguagens adequados à investigação científica.
o povo brasileiro, proposta por Darcy Ribeiro,
identificando a contribuição das matrizes étnicas
(EMIFCHS02) Levantar e testar hipóteses sobre temas
e culturais na formação do Brasil.
e processos de natureza histórica, social, econômica,
filosófica, política e/ou cultural, em âmbito local, regional, • Identificar as concepções teóricas de Roberto
da Matta, refletindo sobre a identidade do povo
nacional e/ou global, contextualizando os conhecimentos
brasileiro.
em sua realidade local e utilizando procedimentos e
linguagens adequados à 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.

Objetivos de Aprendizagem

Habilidades da Área

Habilidades do Eixo

UNIDADE TEMÁTICA: A PRESENÇA DA RAÇA NO PENSAMENTO SOCIAL BRASILEIRO: RELAÇÕES INTERÉTNICAS E IDENTIDADE
BRASILEIRA.

2.2.2 Quadro organizador

2.2.3 Estratégias para o seu
desenvolvimento e avaliação
São inúmeras as possibilidades de desenvolvimento dos objetivos
de aprendizagem desta Unidade Temática, entre elas estão a apreciação
e análise de fragmentos de textos, de produções audiovisuais tais como
curtas-metragens e documentários.
Sugere-se que sejam promovidos momentos de conversa com o
propósito de se ouvir e registrar os conhecimentos prévios dos estudantes,
bem como o de organizar rodas de leitura para a discussão e a interpretação
dos textos selecionados a essas atividades. Essas ações (mais) coletivas e
colaborativas objetivam incentivar a aprendizagem entre pares, em que o
professor se coloca efetivamente na função mediador, como facilitador da
aprendizagem.
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2.3 UNIDADE TEMÁTICA: RACISMO
ESTRUTURAL, INDÚSTRIA
CULTURAL E EXCLUSÃO SOCIAL
NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA
2.3.1 Introdução
A Unidade Temática Racismo estrutural, indústria cultural e exclusão
social na sociedade contemporânea objetiva promover o debate sobre os
temas da Sociologia, da História e da Filosofia com ênfase na elaboração
de materiais identificados com a cultura digital. Essas produções culturais,
como vídeos, podcasts, cartuns, infográficos, mapas mentais, organização de cineclubes para apresentar os materiais produzidos, socialização
ativa – estudos de trajetórias, PBL (Problem Based Learning) etc., devem
valorizar o trabalho colaborativo e o desenvolvimento da comunicação e
da argumentação em diferentes gêneros textuais.
Os objetos de conhecimentos que estão sistematizados nesta Unidade
Temática, conforme o quadro organizador apresentado na sequência,
buscam discutir o racismo estrutural compreendido como “um sistema
de opressão que nega direitos, e não um simples ato da vontade de um
indivíduo” (RIBEIRO, 2018, p. 12). Nesse sentido, a observação e a crítica a
posturas racistas devem partir da compreensão de que o problema não está
na superfície, não se apresentando uma solução simples, e exige a adoção
de práticas antirracistas de forma coletiva estruturada. Inspirada nessa
proposição, esta Unidade Temática busca refletir sobre a representação do
negro na sociedade contemporânea, como o resultado de uma estrutura
que lhe negou direitos. Além disso, a organização dos conteúdos dialoga
com o contexto paranaense, cuja história oficial e as expressões midiáticas
demonstram uma valorização das imigrações europeias, e ainda recusa as
contribuições africanas e afro-brasileiras na constituição da identidade do
Paraná.
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Outra forma de iniciar a discussão sobre preconceito e diversidade é
a de sustentá-la no conceito de interseccionalidade, como uma categoria
teórica que focaliza múltiplos sistemas de opressão, articulando raça, gênero
e classe especificamente. O termo, nas palavras de Carla Akotirene (2009),
[...] demarca o paradigma teórico e metodológico da tradição
feminista negra, promovendo intervenções políticas e letramentos
jurídicos sobre quais condições estruturais o racismo, o sexismo e as
violências correlatas se sobrepõem, discriminam e criam encargos
singulares às mulheres negras.

Inspirada nas obras de Paulo Freire, Bell Hooks acredita na edificação
de uma educação humanista – antirracista, antissexista, anti-homofóbica – que
conheça as características dos sujeitos e que garanta a voz dos estudantes,
sendo capaz de estimular o senso crítico deles e avançar para uma prática
que liberte as minorias das opressões. Contudo, para que isso se concretize,
faz-se necessário combater métodos pedagógicos ultrapassados, com a
descentralização do conhecimento teórico e o reconhecimento da ausência
de compromisso da academia em aproximar a teoria da prática, ou seja,
É evidente que um dos muitos usos da teoria no ambiente acadêmico
é a produção de uma hierarquia de classes intelectuais onde as
únicas obras consideradas realmente teorias são as altamente
abstratas, escritas em jargão, difíceis de ler e com referências
obscuras (HOOKS, 1994, 89).

A supervalorização da produção acadêmica feminista, formulada
num ambiente elitista/branco, cujas obras, escritas por “pessoas de nome”,
privilegiadas, muitas vezes, invisibiliza as fontes pouco (re)conhecidas,
hierarquiza o debate, e não contribui, na prática, para o coletivo.
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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.

(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.

(EMIFCHS06) 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.

(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.

(EMIFCHS06) 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.

(EMIFCHS04) 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.

(EMIFCHS05) 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.

Habilidades da Área

Habilidades do Eixo

• Reconhecer o contexto de implementação das políticas
afirmativas no Brasil e discutir sua relação com o modelo
estadunidense.
• Conhecer as políticas afirmativas vigentes no Brasil,
problematizando as cotas raciais para entradas nas
Instituições de Ensino Superior brasileiras.
• Identificar o racismo estrutural como elemento constitutivo
da sociedade brasileira e percebê-lo em exemplos
veiculados nos meios de comunicação.
• Observar a representatividade afrodescendentes nas
mídias, tendo em vista o preconceito racial e a reprodução
de estereótipos.
• Positivar a identidade afro-brasileira e indígena na cultura
brasileira.
• Identificar a presença africana na cultura e na sociedade
paranaense.
• Identificar a presença indígena na cultura e na sociedade
paranaense.
• Produzir elementos audiovisuais que evidenciem as
identidades plurais e as diversidades étnico-culturais, a
partir das suas próprias vivências e autorias.
• Identificar possibilidades de combate às desigualdades e
às injustiças sociais.

Objetivos de Aprendizagem

UNIDADE TEMÁTICA: RACISMO ESTRUTURAL, INDÚSTRIA CULTURAL E EXCLUSÃO SOCIAL NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

2.3.2 Quadro organizador

2.3.3 Estratégias para o seu
desenvolvimento e avaliação
A metodologia empregada no desenvolvimento da Unidade Temática
pode ser baseada na interpretação e análise de obras de arte, músicas,
documentários e/ou filmes que tenham relação com a temática. Além da
apreciação e discussão sobre esses elementos, os estudantes deverão
elaborar as suas próprias produções culturais (poemas, paródias, canções,
podcasts, cartuns, infográficos, mapas mentais, produções audiovisuais,
tais como curtas-metragens, clipes musicais, animações, arte com grafite,
entre outras) devem valorizar o trabalho colaborativo e o desenvolvimento
da comunicação e da argumentação em diferentes gêneros textuais. Nesse
sentido, esta Unidade Temática dialoga com as aprendizagens adquiridas
na Formação Geral Básica no campo das linguagens.
Algumas metodologias ativas podem inspirar a organização de atividades mais práticas, como a sala de aula invertida e a aula gamificada.
Essas práticas permitem o exercício da pesquisa, de forma mais estimulante
ao estudante. Na sala de aula invertida, o professor solicita que, em casa,
os estudantes leiam sobre o assunto/tema da aula (em livros didáticos ou
outros materiais selecionados) e no espaço da sala de aula sejam realizadas
discussões e resoluções de atividades ou outra ação pedagógica proposta.
O que seria realizado na aula presencial (leitura do conteúdo) se torna dever
de casa, e o que era para casa (aplicação, atividades sobre o conteúdo)
passa a ser desenvolvido em sala de aula.
Sendo assim, é indispensável que a avaliação se configure como
um processo pedagógico contínuo que ocorre, dia após dia, buscando-se
corrigir erros e construir (novos) conhecimentos, superando-se, portanto,
a concepção de que avaliar é tão somente fazer provas com o objetivo de
se atribuir/se alcançar notas.
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3

TRILHA DE APRENDIZAGEM –
ENTENDENDO O MEU LUGAR
NO MUNDO: O PARANÁ E O SEU
CONTEXTO LOCAL, HISTÓRICO E
SOCIAL
3.1 INTRODUÇÃO

Esta Trilha de Aprendizagem é um convite aos estudantes para
conhecerem a história do Paraná, a formação da identidade cultural e
geopolítica do Estado. Assim, serão apresentados/analisados os aspectos
locais, históricos e sociais do Paraná e o seu contexto. Nessa direção, os
estudantes serão levados à atribuição de sentidos identitários e ao enfrentamento dos desafios do cotidiano. O objetivo é aprofundar saberes e dar
significado à aprendizagem, contextualizando os movimentos geográficos,
sociais e econômicos que estruturaram a formação do povo paranaense. Esse
movimento possibilita o desenvolvimento da percepção do “eu” no mundo,
do sentimento de pertencer a um povo, a uma sociedade ou uma cultura.
Segundo a Lei Estadual n. 13.381/2001, a História do Paraná é um
conteúdo obrigatório na Educação Básica da rede estadual de ensino. A
referida legislação assinala a necessidade de “oferecer abordagens e atividades, promovendo a incorporação dos elementos formadores da cidadania
paranaense, partindo do estudo das comunidades, municípios e microrregiões
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do Estado” (PARANÁ, 2001). Nesse sentido, esta trilha de aprendizagem visa
aprimorar a formação para a cidadania social dos estudantes, valorizando
o sentimento de pertencimento e de identidade na esfera estadual.
Esta Trilha de Aprendizagem é composta pela Unidade Temática
Entendendo o meu contexto espacial e temporal: aspectos sociais, políticos e econômicos do Paraná. Os objetivos de aprendizagem utilizados
nesta trilha apresentam conceitos das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
anteriormente discutidas na Formação Geral Básica, e que, agora, devem ser
aprofundadas conforme o quadro organizador apresentado na sequência.
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3.2 UNIDADE TEMÁTICA:
ENTENDENDO O MEU CONTEXTO
ESPACIAL E TEMPORAL:
ASPECTOS SOCIAIS, POLÍTICOS
E ECONÔMICOS DO PARANÁ
3.2.1 Introdução
Esta Unidade Temática pretende situar os estudantes no contexto espacial e temporal do Paraná. Trabalhar-se-á a partir do contexto paranaense,
da perspectiva que provoque o entendimento das escalas locais às escalas
globais. O estudante está inserido em um contexto socioespacial e necessita
interpretar a sua realidade, identificando possibilidades de atuação, levando
em consideração as suas potencialidades e oportunidades. Pretende-se desenvolver as habilidades relacionadas ao pensar e ao fazer científico na área
de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. O eixo de investigação científica
possui como enfoque o estudo aprofundado sobre a realidade paranaense,
considerando-se os aspectos locais, políticos, culturais e econômicos.
A constituição da identidade paranaense, a partir desta Trilha de
Aprendizagem, não deve ser compreendida no sentido dogmático ou ideológico. Busca-se um compromisso com as historiografias que perpassam a
seleção dos objetos de conhecimento e possibilitem uma análise crítica e
propositiva diante da história do Paraná.
A história política do Paraná possui uma importância central para a
compreensão das relações de poder na contemporaneidade. Com isso, os
estudantes podem conhecer os diferentes conflitos e tratados políticos que
consolidaram o Estado do Paraná como território.
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(EMIFCG03) Utilizar
informações, conhecimentos
e ideias resultantes de
investigações científicas para
criar ou propor soluções
para problemas diversos.

(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.

• Conhecer a história do Paraná a partir da realidade dos estudantes, com o
intuito de que eles reconheçam a importância das construções sociais e políticas
na formação das cidades, bairros, ruas, entre outros elementos próximos ao
cotidiano.
• Compreender o sentido do cuidar de si e dos outros a partir do sentimento de
pertencimento e do entendimento da importância das raízes culturais locais na
construção de uma sociedade mais participativa e solidária.
• Identificar os aspectos físicos e espaciais dos municípios, estabelecendo um
raciocínio geográfico sobre esse recorte;
• Entender a importância das culturas indígenas e africanas na construção
identitária do Paraná;
• Entender a dinâmica de fluxos migratórios e imigratórios, identificando a
contribuição dos imigrantes na sociedade paranaense.
• Compreender como se desenvolveram as revoluções e revoltas que ocorreram
no território paranaense, através das perspectivas sociais e históricas.
• Analisar a história política do Paraná, do império à república, identificando as
suas diferentes fases e transformações no campo do poder.
• Relacionar as categorias de poder, cidadania e conquista Entender a
importância das culturas afro-brasileiras e indígenas para a identidade cultural
paranaense.
• Analisar as características dos ciclos econômicos da economia paranaense,
relacionando-os com o desenvolvimento dos diferentes arranjos produtivos
locais.
• Entender o contexto histórico dos ciclos econômicos registrados no Paraná,
resgatando a importância que eles desempenharam para o desenvolvimento
regional.
• Entender qual o próprio papel na sociedade paranaense em relação a sua
comunidade, cidade e região.
• Compreender a importância do sentimento de pertencimento para construção
dos projetos de vida.

(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.

(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 ordenadas,
coerentes e compreensíveis,
sempre respeitando valores
universais, como liberdade,
democracia, justiça social,
pluralidade, solidariedade
e sustentabilidade.

Objetivos de Aprendizagem

Habilidades da Área

Habilidades do Eixo

UNIDADE TEMÁTICA: ENTENDENDO O MEU CONTEXTO ESPACIAL E TEMPORAL:
ASPECTOS SOCIAIS, POLÍTICOS E ECONÔMICOS DO PARANÁ

3.2.2 Quadro organizador
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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.

(EMIFCHS10) 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.

(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.

• Entender e resgatar a história de sua família, de sua comunidade e de sua
cidade.
• Compreender como a história da sua região contribui na construção do Paraná.
• Identificar as potencialidades dos arranjos produtivos locais na sociedade
paranaense contemporânea.
• Entender o desenvolvimento econômico e social do Paraná relacionado
às atividades produtivas como a agropecuária, o cooperativismo e o
associativismo.
• Relacionar a economia solidária com as redes de produção e cooperação
comunitária;
• Reconhecer o empreendedorismo como uma forma de ação coletiva e
individual, que pode potencializar os projetos de vida.
• Analisar as oportunidades que o mercado de trabalho paranaense oferece ao
jovem do século XXI.
• Entender as diferentes formas de identificação das demandas de uma
comunidade, relacionando-as com a importância da escuta ativa das
necessidades coletivas;
• Identificar potencialidades e oportunidades de ação nas esferas locais,
municipais e estaduais, para a resolução de problemas presentes na realidade
social.

3.3 Estratégias para o seu
desenvolvimento e avaliação
A metodologia empregada no desenvolvimento da Unidade Temática
pode ser baseada na interpretação de elementos biográficos, textos midiáticos
e demais elementos jornalísticos que tenham relação com a temática. Além
da apreciação e discussão sobre esses elementos, os estudantes deverão
elaborar produções textuais de sua autoria, que contemplem as demandas
da vida prática e que valorizem o trabalho colaborativo. Nesse sentido, esta
Unidade Temática dialoga com as aprendizagens adquiridas na Formação
Geral Básica no campo das linguagens.
A interpretação de documentos e dados oficiais, a escuta da comunidade e a realização de trabalhos de campo que entrelaçam os estudantes ao
contexto local no qual estão inseridos, permitindo que eles se identifiquem
como sujeitos do contexto sócio-histórico e espacial em questão. Isso fornece
bases para atuação e intervenção sociocultural, ancoradas no saber científico
que mobiliza métodos quantitativos e qualitativos de pesquisa-ação.
Outro encaminhamento interessante diz respeito à Aprendizagem
Baseada em Projeto (ABP). A metodologia de projetos inverte a lógica do
modelo instrucional, no qual o ponto de partida é o currículo e o planejamento
docente. Na aprendizagem por projetos, o ponto de partida é o interesse
do estudante, e, a partir dele, o professor fará o currículo surgir durante o
processo.
A Trilha de Aprendizagem também propõe desafiar o estudante na
construção de hipóteses e argumentos para o estabelecimento de diálogos
acerca da história do Paraná. Porém, como sabemos, a troca de ideias só é
possível após a constituição delas. Assim, como metodologia inicial dessa
prática, sugerimos a seleção de temas monográficos, como, por exemplo,
“A história das mulheres no Paraná”, ou um estudo sobre o “Mercado de
trabalho para o jovem do século XXI”. Após essa investigação aprofundada, o
estudante poderá de fato ser levado ao debate e à exposição de suas ideias,
argumentando sobre elas.
Outra metodologia que vem ao encontro da capacidade de abstração,
observação e uso da memória pelo jovem do Ensino Médio é a proposição
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da sala de aula invertida, prática altamente sinalizadora da apropriação dos
conhecimentos e demonstrativo nato das habilidades adquiridas. Nessa
prática didática, o estudante será capaz de desenvolver a sua argumentação
e tornar-se protagonista dentro da narrativa histórica que desenvolveu.
A avaliação deve apresentar questões que estejam articuladas ao contexto do estudante, dialogando com sua vida prática. Ou seja, se defendemos
uma aprendizagem significativa e contextualizada, o processo avaliativo
precisa seguir essa mesma lógica: “[...] pensar nos problemas que a vida vai
apresentar para os estudantes no futuro e formá-los com a intenção de que
sejam capazes de responder de forma, o mais eficaz possível, a situações
dificilmente previsíveis e de natureza diversificada” (ZABALA; ARNAU, 2010,
p. 173). Portanto, quando falamos em avaliação desta Unidade Temática,
precisamos ter em mente algumas diretrizes, elencadas a seguir:
A resolução de problemas é um caminho interessante para avaliar
os objetivos de aprendizagem e atingir as habilidades específicas desta
Unidade Temática.
A construção de hipóteses diante de argumentos consolidados em
fontes históricas e na análise da historiografia paranaense.
Quando há, na prática, a dúvida sistemática, ou seja, o questionamento
diante de determinadas informações e meios consolidados, o estudante
passa a demonstrar a capacidade de raciocínio, atribuição de sentidos e
enfrentamento ético diante de problemáticas.
Explorar o repertório conceitual diante da análise da interação de
culturas que formaram o Paraná, pois, de forma global, poderá compreender
as caracterizações socioculturais que formam o Estado.
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4

TRILHA DE APRENDIZAGEM:
APRENDENDO A EMPREENDER:
O MUNDO DO TRABALHO
NO SÉCULO XXI
4.1 INTRODUÇÃO

Esta trilha pretende abordar os desafios do trabalho na sociedade
contemporânea e as possibilidades que a perspectiva do empreendedorismo
pode oferecer aos estudantes que buscam a qualificação para o mundo
do trabalho. Um dos princípios da educação para o Ensino Médio refere-se
ao projeto de vida como “estratégia de reflexão sobre a trajetória escolar
na construção das dimensões pessoal, cidadã e profissional do estudante”
(BRASIL, 2018b).
Nesta trilha, serão analisadas as características do mundo do trabalho
e as possibilidades de atuação dos jovens no contexto de transformações
vivenciadas pela sociedade contemporânea. Para tanto, está dividida em
duas unidades temáticas: a primeira se intitula O mundo do trabalho e os
desafios da sociedade contemporânea, e seu eixo refere-se à investigação
científica. A segunda Unidade Temática intitula-se: O empreendedorismo e
as formas de atuação no setor produtivo da sociedade, e seu eixo refere-se
ao empreendedorismo.
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4.2 UNIDADE TEMÁTICA:
O MUNDO DO TRABALHO E
OS DESAFIOS DA SOCIEDADE
CONTEMPORÂNEA
4.2.1 Introdução
Em uma definição generalista, trabalho é o “esforço humano dotado
de um propósito que envolve a transformação da natureza através do dispêndio de capacidades mentais e físicas” (NOLAN, 1996, p. 773).
O “mundo do trabalho”, analisado por meio dos conhecimentos das
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, é entendido de maneira interdisciplinar
e transversal. Em linhas gerais, compreendemos a categoria trabalho sob o
pensamento sociológico da relação entre os indivíduos e a estrutura social,
o raciocínio filosófico do exercício da argumentação e do senso crítico, a
noção geográfica da relação entre o local e o global e a noção temporal
pormenorizada pela ciência histórica.
Nesse sentido, esta Unidade Temática objetiva assinalar aos estudantes
como se constituiu o mundo do trabalho e como este se situa na sociedade
contemporânea, marcada por constantes incertezas e mudanças que exigem
dos indivíduos adaptações e flexibilidade. O desenvolvimento desta Unidade
Temática objetiva apresentar aos estudantes o contexto sobre o mundo do
trabalho nas perspectivas econômicas e sociais.
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(EMIFCG03) Utilizar
informações, conhecimentos
e ideias resultantes de
investigações científicas para
criar ou propor soluções
para problemas diversos.

(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, ordenadas,
coerentes e compreensíveis,
sempre respeitando valores
universais, como liberdade,
democracia, justiça social,
pluralidade, solidariedade
e sustentabilidade.

(EMIFCG01) Identificar,
selecionar, processar e
analisar dados, fatos e
evidências com curiosidade,
atenção, criticidade e ética,
inclusive utilizando o apoio
de tecnologias digitais.

Habilidades Eixo
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.

Interpretar como se desenvolveu o sistema econômico capitalista,
analisando as suas consequências sociais, culturais e políticas.
Entender como se desenvolveu a Revolução Industrial
na Inglaterra e seus impactos para o mundo.
Analisar o processo histórico e social da Segunda Revolução Industrial.
Entender as diferentes fases da produção de mercadorias
no capitalismo, reconhecendo as características
do taylorismo, do fordismo e do toyotismo.
Relacionar as categorias de globalização e trabalho,
reconhecendo as suas configurações no século XXI.
Entender o fenômeno da desregulação do trabalho.
Identificar as formas de precarização do trabalho e os diferentes
interesses em disputa no trabalho contemporâneo.
Compreender as características sociais e
históricas do trabalho no Brasil.
Entender como se configura o mercado de
trabalho na contemporaneidade.
Analisar os indicadores de emprego, trabalho e renda no Brasil.
Entender a relação entre juventude e trabalho no Brasil.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Entender a ligação entre a produção e a distribuição de riquezas,
reconhecendo o trabalho como categoria central para essa relação.

•

Identificar como surgiu o capitalismo, problematizando
a relação entre capital e trabalho.

Identificar como se configura a noção ontológica do
trabalho, relacionando-o com a práxis social.

•

•

Entender a noção antropológica do trabalho, reconhecendo as suas
diferentes formas de manifestação em sociedades e culturas distintas.

•

(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.
(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.

Objetivos de Aprendizagem

Habilidades Específicas da Área

4.2.2 Quadro organizador

4.2.3 Estratégias para o seu
desenvolvimento e avaliação
Como estratégia metodológica, o professor pode utilizar os entendimentos prévios dos estudantes sobre o trabalho, como ponto de partida
para as discussões praticadas ao longo da Unidade Temática. Esses conhecimentos iniciais podem ser aprimorados por meio de entrevistas com
familiares dos estudantes, trabalhadores que desempenham diferentes
funções na sociedade. Desse modo, despertam-se os interesses práticos
dos estudantes pela temática, pois eles são os futuros trabalhadores da
sociedade brasileira.
Na análise sobre Trabalho, Produção e Capitalismo, recomenda-se que
o professor resgate conhecimentos da Formação Geral Básica, com aprofundamento teórico que possibilite aos estudantes a prática da investigação
científica, eixo mobilizado pela Unidade Temática. Uma atenção especial
deve ser empreendida na contextualização sobre o mundo do trabalho no
regime de acumulação flexível, intensificado a partir da década de 1980 no
contexto do capitalismo globalizado. Como fundamento teórico, um dos
principais autores da temática é David Harvey, que analisou as mudanças
provocadas pela passagem do capitalismo fordista ao capitalismo flexível. Ele
assinalou que métodos de trabalho são inseparáveis dos modos específicos
de viver, pensar e sentir a vida, revelando-se como um terreno fértil para
problematizações e análises críticas do mundo do trabalho.
Enquanto o fordismo trazia um conjunto normativo do que deveria
ser praticado pelo “trabalhador padrão”, e, consequentemente, para todo o
conjunto da sociedade, a acumulação flexível trouxe à tona novas experiências nos domínios da organização e da vida sociopolítica. Confrontando-se
com a “rigidez” do fordismo, esse novo método produtivo apoia-se na
“flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos
produtos e padrões de consumo” (HARVEY, 2008, p. 140). Possui como
características altos índices de desemprego industrial, rápida destruição de
ganhos modestos de salários reais, além do desmonte do poder sindical,
um dos pilares do fordismo (HARVEY, 2008, p. 141). Com esta nova dinâmica, “os patrões tiraram proveito do enfraquecimento do poder sindical
e da grande quantidade de mão de obra excedente (desempregados ou
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subempregados) para impor regimes e contratos de trabalho mais flexíveis”
(HARVEY, 2008, p. 143).
Quais são os desafios que os estudantes enfrentarão no trabalho com
o regime de acumulação flexível? Como eles poderão superar os dilemas
colocados? Para debater estas questões, é necessário que o professor
evidencie aos estudantes qual o cenário no mundo do trabalho ao qual eles
irão se deparar. Assim, é fundamental a contextualização sobre capitalismo
flexível, neoliberalismo e globalização.
Outro ponto importante refere-se à constatação de que o trabalho é
fundamental na vida cotidiana dos indivíduos, e diz respeito não somente
à renda, mas aos modos de ser e viver emoções. Alguns autores apontam
que o capitalismo flexível corrói o caráter das pessoas, especialmente
porque nele não há a lógica do “longo prazo”, ao contrário, não há a ideia
de “estrada reta da carreira” (SENNETT, 2009, p. 24). Nesse sentido, a lógica
do “curto prazo” corrói a confiança, a lealdade e o compromisso mútuo.
Dessa forma, como se adaptar a esses desafios que o mundo do trabalho
coloca? Quais são as mudanças no mundo do trabalho com o passar das
gerações? Quais são os impactos das novas tecnologias? Como lidar com
as exigências pessoais que a sociedade impõe aos indivíduos, relacionadas
ao mundo do trabalho? Como se configura o mundo do trabalho no Brasil?
Juntamente com a discussão teórica, a Unidade Temática incentivará a
pesquisa de campo dos estudantes, com entrevistas de trabalhadores, além
do levantamento de dados qualitativos e quantitativos sobre o trabalho no
Brasil, mobilizando a interpretação de dados sobre ocupação, emprego,
renda e trabalho no Brasil.
Como estratégia avaliativa, vários instrumentos são promissores, tais
como o estudo de campo, a pesquisa científica e a investigação aplicada. A
trilha de aprendizagem pode abordar diferentes tipos de pesquisa (exploratória, descritiva, experimental, bibliográfica, documental, de meio, estudo
de caso, participante, etnográfica, pesquisa-ação, entre outras abordagens,
dependendo do problema e dos objetivos (BRASIL, 2019).
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4.3 UNIDADE TEMÁTICA:
O EMPREENDEDORISMO E AS
FORMAS DE ATUAÇÃO NO SETOR
PRODUTIVO DA SOCIEDADE
4.3.1 Introdução
A presente Unidade Temática intitula-se O empreendedorismo e as
formas de atuação no setor produtivo da sociedade. Segundo a Portaria
n. 1.433, o eixo de empreendedorismo objetiva expandir a capacidade dos
estudantes em mobilizar conhecimentos para empreender projetos pessoais e produtivos conectados aos seus projetos de vida (BRASIL, 2019).
Empreender, nesse sentido, vai além da mera criação de um negócio ou
empresa, mas diz respeito ao amplo espectro de atitudes e valores que mobilizem a criatividade, a inovação e a potencialização de anseios e projetos
individuais e profissionais.
A sociedade contemporânea é marcada por intensas transformações nas formas de interatividade, produção, consumo e construção de
identidades. A “Era da Informação” conectou as dimensões tecnológicas,
societárias, econômicas e culturais, impactando nos processos de conhecimento (CASTELLS, 1999). Essas mudanças atingem a todos e se colocam
com mais intensidade para as novas gerações.
Em linhas gerais, as incertezas e as mudanças constantes desafiam
os estudantes à apropriação de conhecimentos que ofereçam bases para
corresponder às demandas exigidas pela sociedade. Assim, eles podem
se integrar aos “diferentes contextos e criar novas oportunidades para si e
para os demais” (BRASIL, 2019). O empreendedorismo é estratégico para
a mobilização desses conhecimentos, atitudes e valores a serem desenvolvidos pela etapa do Ensino Médio. A educação empreendedora fomenta a
inovação, a resolução de problemas, a tomada de decisão, e a articulação
de saberes que imprimem sentido e significado para a vida pessoal e profissional dos estudantes. O desenvolvimento do eixo de empreendedorismo
visa propiciar-lhes a identificação de suas potencialidades e aspirações
pessoais, preparando-os para a atuação na sociedade com responsabilidade
e cidadania.
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Habilidades da Área
(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.
(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.
(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.

Habilidades do Eixo

(EMIFCHS10) 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.

(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.

(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.

4.3.2 Quadro organizador
• Conhecer os diferentes conceitos e definições de
empreendedorismo, compreendendo como se constroem atitudes
empreendedoras.
• Desenvolver habilidades e competências necessárias ao mundo do
trabalho, percebendo que ele está em um processo permanente
de mudanças.
• Apreender a importância do trabalho em equipe, da criatividade
e da resolução de problemas para superar os atuais desafios do
mundo do trabalho.
• Entender a noção de liderança como estratégica para o mundo do
trabalho na contemporaneidade.
• Reconhecer a importância do desenvolvimento de habilidades
socioemocionais no atual cenário do mundo do trabalho.
• Identificar as transformações no mundo do trabalho e as
possibilidades de empregabilidade nos diferentes setores.
• Entender a relação entre trabalho, ciência e tecnologia,
identificando as oportunidades que essa reflexão pode trazer para
o seu projeto de vida.
• Mapear as possibilidades de ação e intervenção na vida pessoal,
profissional e social.
• Identificar o potencial econômico dos arranjos produtivos locais.
• Entender as diferentes formas de inserção no mundo do
trabalho, reconhecendo as características do cooperativismo, do
associativismo e dos empreendimentos individuais e sociais.
• Reconhecer a importância do planejamento e da gestão do tempo.
• Entender a teoria da ação racional para as teorias sociais e
econômicas (Weber).
• Reconhecer o Marketing e a Propaganda como estratégias
criativas que impactam e influenciam pessoas.

Objetivos de Aprendizagem

4.3.3 Estratégias para o seu
desenvolvimento e avaliação
Esta Unidade Temática pretende aprofundar os conhecimentos relacionados ao contexto ao qual o estudante está inserido, em conexão com
a Unidade Temática anterior, a qual trabalhou as questões referentes ao
mundo do trabalho. O eixo empreendedorismo visa incentivar a gestão de
iniciativas empreendedoras, ampliando as habilidades relacionadas ao autoconhecimento e ao projeto de vida. Nesse sentido, as iniciativas e inovações
empreendidas estão relacionadas a diferentes propósitos que vão desde a
“viabilização de projetos pessoais ou produtivos” até o “desenvolvimento
de processos e produtos com uso de tecnologias variadas” (BRASIL, 2019).
Um dos desafios da escola na sua função social é garantir o acesso
dos estudantes ao mundo do trabalho após a conclusão dos estudos.
Considerando que, na contemporaneidade, muitas profissões desaparecem
e outras surgem, é preciso superar a ideia de inserção no mercado de
trabalho, levando os estudantes a desenvolver habilidades e competências
que os tornarão pessoas mais adaptadas às mudanças, capazes de resolver
problemas e atuar de forma proativa e responsável na sociedade. O empreendedorismo não é um dom ou talento inato, mas pode ser aprendido e
desenvolvido por meio de atividades que despertem a criatividade, o senso
crítico e o protagonismo dos jovens na elaboração de seus projetos de vida.
São variadas as estratégias avaliativas desta trilha, desde projetos
individuais a empreendimentos coletivos. Cabe ao professor mediar os
conhecimentos específicos do empreendedorismo com os projetos de vida
dos estudantes.
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.
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EDUCAÇÃO TÉCNICA
E PROFISSIONAL (ETP)

2021

1

INTRODUÇÃO

A Educação Técnica e Profissional (ETP) é uma modalidade educacional prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB),
Lei n. 9.394/1996, e possui o objetivo de facilitar a inserção e atuação
do estudante no mundo do trabalho. Atualmente, contempla cursos de
qualificação, habilitação técnica e tecnológica, ofertados para garantir o
aproveitamento contínuo e articulado dos estudos. Além disso, tende a atuar
de forma articulada com os diferentes níveis e modalidades da Educação
e as dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia.
Algumas das principais formas de articulação da ETP se dão com a
modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA), e com a Educação
Básica no nível do Ensino Médio, na forma articulada de oferta (integrada,
concomitante ou intercomplementar) e na forma subsequente.
No Brasil, somente 21,2% dos jovens de 18 a 24 anos têm acesso à
educação de Nível Superior, e apenas metade deste percentual completa
sua formação. Quando se trata da educação profissional, apenas 01, a cada
10 jovens, está matriculado em cursos ofertados pelo ETP. Sabe-se que a
meta estipulada pelo Plano Nacional de Educação (PNE) é que um terço dos
jovens de 18 a 24 anos devem estar cursando o ensino superior até 2024.
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O início do desenvolvimento do ETP se deu a partir de 1909, com a
assinatura do Decreto n. 7.566 em 23 de setembro, que criou 19 “Escolas
de Aprendizes e Artífices”. Na sequência, o Decreto n. 5.241, de 27 de
agosto de 1927, definiu que “o ensino profissional é obrigatório nas escolas
primárias subvencionadas ou mantidas pela União”. Em 1937, foi promulgada
a Constituição Federal que, em seu Art. 129, enfatiza o dever do Estado
sobre a educação profissional e industrial. No mesmo ano, foi promulgada
a Lei n. 378/1937, que instituiu liceus para propagação nacional do ensino
profissional.
Na década de 1950, com o crescimento da indústria, do mercado, e
com a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC)
e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), foram instituídas
escolas técnicas federais. Com a implantação do modelo de produção
agrária para a exportação de bens, foram instituídas, a partir do Decreto n.
60.731/1967, as escolas agrícolas.
Com a promulgação da Lei n. 5.692/1971, a educação profissional
passa a ser considerada como obrigatória para estudantes que cursavam o 2º
grau. Além de um núcleo comum de saberes, estes recebiam uma formação
que os habilitava para a atuação profissional, seguindo as necessidades do
mercado local.
A partir da publicação da Constituição de 1988, que em seu Art. n.
205 estabelece a educação como “direto de todos e dever do Estado e da
família”, e com a publicação da LDB, Lei n. 9.394/1996, a educação profissional passa a ser pauta de regulamentações que estabelecem parâmetros
de oferta. No ano de 2004, essa modalidade de ensino passa também a ser
pauta de políticas públicas, como afirma Souza (2011, p. 43), a educação
profissional passa a ser “considerado direito e bem público, condição de
desenvolvimento humano, econômico e social, comprometida com a redução
das desigualdades sociais e regionais”.
Em continuidade a esse processo, a Lei n. 11.741/2008 introduziu
importantes alterações na LDB, adicionando novas seções que tratam da
“Educação Profissional e Tecnológica” e também da “Educação Profissional
Técnica de Nível Médio”. Em 2017, com a publicação da Lei n. 13.415/17, foi
incluída a oferta do itinerário formativo “Formação Técnica e Profissional”
no Ensino Médio. Essa inserção objetiva desenvolver uma educação mais
efetiva, considerando vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou
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em ambientes de simulação, como também estabelecer parcerias e tornar
possível a concessão de certificados intermediários de qualificação para o
trabalho.
O último marco legal que atualiza e reforça a importância da EPT e
seu desenvolvimento é a Res. n. 01 do CNE/CP, de 5 de janeiro de 2021, na
qual as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional
e Tecnológica são definidas.
Os princípios da ETP são definidos como: articulação com o setor
produtivo para a construção coerente de itinerários formativos; articulação
com o desenvolvimento socioeconômico e os arranjos produtivos locais
para inserção do estudante no mercado de trabalho; capacidade de autonomia e flexibilidade na construção de itinerários formativos com o apoio
de profissionais diversificados e atualizados; fortalecimento das estratégias
de colaboração entre os ofertantes de ETP, visando um maior alcance, e
contribuindo para a empregabilidade dos egressos; promoção/estímulo à
inovação em todas as suas vertentes, especialmente a tecnológica, a social
e a de processos, de maneira incremental e operativa.
Atualmente, as ofertas de cursos da ETP são baseadas no Catálogo
Nacional de Cursos Técnicos (CNCT), que regulamenta a oferta de cursos
de Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Seu conteúdo é atualizado
periodicamente pelo Ministério da Educação.
No período de 2003 a 2006, iniciaram-se as primeiras iniciativas
para a retomada da oferta da Educação Profissional, com a criação do
Departamento de Educação Profissional e o encerramento das atividades da
Agência para o Desenvolvimento da Educação Profissional (PARANATEC),
que até 2002 gerenciava a Educação Profissional no Estado, instituída como
resultado do Programa de Expansão, Melhoria e Inovação do Ensino Médio
no Paraná (PROEM).
Ao priorizar a retomada dessa modalidade de oferta, foram realizados
estudos acerca das necessidades de expansão, considerando as tendências socioeconômicas das regiões do Estado, e do provimento de recursos
materiais e humanos, além também da reestruturação curricular dos cursos
com o objetivo à formação do cidadão/aluno/trabalhador, promovendo
os saberes técnicos e tecnológicos exigidos pela contemporaneidade,
contribuindo para a revogação do Decreto n. 2.208/97 e a promulgação
do Decreto n. 5.154/04.
ITINERÁRIO FORMATIVO DA
EDUCAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL

407

Essa nova legislação possibilitou conceber propostas curriculares considerando a necessária articulação entre as diferentes dimensões do mundo do
trabalho, na perspectiva da oferta pública da Educação Profissional Técnica
de Nível Médio, enfatizando o trabalho, a cultura, a ciência e a tecnologia,
como princípios da organização curricular integrada ao Ensino Médio.
Neste mesmo período, o Conselho Estadual de Educação aprovou o
Plano de Expansão dos cursos de Educação Profissional através do Parecer
n. 1.028/03 – em que se fazia presente a previsão da expansão para o ano
de 2004. Essas duas medidas legais são consideradas importantes para o
processo de consolidação da política de retomada da oferta da Educação
Profissional pela Rede Pública Estadual.
Assim, em 2004, o Estado do Paraná iniciou a oferta de cursos técnicos
da Educação Profissional, integrada ao Ensino Médio, em 15 colégios que
ofertam cursos do setor primário (área agropecuária/florestal); em cinco
que ofertam cursos do setor secundário (área eletromecânica/química);
em seis que ofertam cursos do setor terciário (área de comunicação e
artes/informática/administração da confecção/meio ambiente) e nos 45
que ofertavam cursos na modalidade normal ao nível médio para formar
docentes da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental
(antes eram apenas 14).
Em 2006, o Conselho Estadual de Educação, tendo em vista o Decreto
Federal n. 5.154/04 e das Resoluções CNE/CEB n. 01 e 04/05, institui a
Deliberação CEE/PR n. 09/06, de 20/12/06, a qual estabelece normas para
a Educação Profissional Técnica de Nível Médio e Especialização Técnica
de Nível Médio, que, vinculada a uma determinada habilitação profissional
técnica, necessitava de nova autorização de funcionamento a cada esgotamento do prazo de validade do reconhecimento da habilitação a que se
vinculava.
Como exemplo de articulação da Educação Profissional com a
Educação Básica, temos: o Programa Nacional de Integração da Educação
Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens
e Adultos (PROEJA), instituído, em âmbito nacional, pelo Decreto Federal n.
5.840, de 13/07/06, nos termos do Decreto Federal n. 5.154, de 23/07/04,
e o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM), instituído pela
Lei Federal n. 11 129, de 30/06/05, e regido pela Lei n. 11 692, de 10/06/08,
regulamentado pelo Decreto Federal n. 6629, de 4/11/08.
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A partir da instituição do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de
Nível Médio nas redes públicas e privadas de Educação Profissional, ocorre
a alteração da denominação das áreas profissionais para eixos tecnológicos, permitindo aos cursos com denominações não constantes do referido
Catálogo a continuidade de oferta, em caráter experimental, quando autorizados pelo Sistema.
Em 2013, o Conselho Estadual de Educação estabelece as Normas para
a Educação Profissional Técnica de Nível Médio e Especialização Técnica
para o Nível Médio para o Sistema Estadual de Ensino do Paraná, através
da Deliberação n. 05/2013.
No estado do Paraná, segundo o Censo Escolar 2019, existem mais
de 137 mil matrículas em cursos da Educação Profissional. Deste total, 71 mil
correspondem rede pública estadual. A tabela a seguir representa a divisão
do total de matrículas entre as ofertas: estadual, federal e privada.
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Gráfico 1 – Número de matrículas no EPT de Nível Médio no Estado do Paraná (2019).

Fonte: Censo Escolar (2019).

Desse total, 40% das matrículas são ofertadas de forma integrada
ao Ensino Médio. Quando consideradas somente as ofertas estaduais, este
valor aumenta para 62%. Em relação ao tipo de oferta, em 2019, destacou-se o modelo subsequente com quase 65 mil vagas, e sequencialmente, o
modelo integrado, com 36 mil matrículas. Considerando os cursos ofertados,
destacaram-se administração, enfermagem e informática, respectivamente,
ao considerar a quantidade de estudantes matriculados.
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2

PRINCÍPIOS GERAIS PARA A
COMPOSIÇÃO DO ITINERÁRIO
DA FORMAÇÃO TÉCNICA E
PROFISSIONAL
2.1 O CONTEXTO DA BASE
NACIONAL COMUM CURRICULAR E
DO NOVO ENSINO MÉDIO

A Lei n. 13.415/2017, altera a Lei n. 9.394/1996, para promover uma
reforma curricular do ensino médio que aproxime as escolas das realidades
dos estudantes e considere as novas demandas e as complexidades do mundo
do trabalho e da vida em sociedade (BRASIL, 2018). Essa nova arquitetura
curricular fundamenta-se nos princípios de formação integral e estímulo do
protagonismo do estudante para construir sua trajetória pessoal, profissional
e acadêmica. Dessa maneira, o convida a refletir sobre seu projeto de vida
e o estimula a desenvolver autonomia para fazer escolhas e perseguir seus
interesses.
Considerar a formação integral do estudante como finalidade do
Ensino Médio dialoga com o enfoque no desenvolvimento de competências
e de compromisso com a educação integral preconizada pela Base Nacional
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Comum Curricular (BNCC).

Por meio da indicação clara do que os alunos devem ‘saber’ (considerando a constituição de conhecimentos, habilidades, atitudes e
valores) e, sobretudo, do que devem ‘saber fazer’ (considerando a
mobilização desses conhecimentos, habilidades, atitudes e valores
para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno
exercício da cidadania e do mundo do trabalho), a explicitação
das competências oferece referências para o fortalecimento de
ações que assegurem as aprendizagens essenciais definidas na
BNCC (BRASIL, 2018).

Desenvolver competências por meio da articulação de diferentes
elementos socioculturais e educativos para empoderar o estudante no desafio de equacionar demandas cotidianas implica uma compreensão mais
diversa e holística do desenvolvimento dele e, consequentemente, do papel
da escola enquanto espaço de ensino-aprendizagem.
Para fomentar a formação integral e o protagonismo juvenil, o Novo
Ensino Médio estabelece uma organização curricular composta por duas
estruturas: uma Formação Geral Básica para todos os estudantes do país,
definida na BNCC, e uma parte flexível, composta por Itinerários Formativos.
A Lei n. 13.415 garante a oferta de itinerários formativos pela escola. Dessa
forma, a reforma curricular amplia e diversifica as aprendizagens, fomenta
o desenvolvimento de competências e estimula o protagonismo das juventudes, consolidando a formação integral.
As aprendizagens essenciais da BNCC do Ensino Médio devem
ser asseguradas aos estudantes como compromisso ético em relação ao
desenvolvimento de conhecimentos, expressos em termos de conceitos e
procedimentos, de habilidades, expressas em práticas cognitivas, profissionais e socioemocionais, bem como de atitudes, valores e emoções, que
os coloquem em condições efetivas de propiciar que esses saberes sejam
continuamente mobilizados, articulados e integrados, expressando-se em
competências profissionais essenciais para resolver demandas complexas
da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania no mundo do trabalho
e na prática social, conforme previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais
Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica.
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Os itinerários ampliam e aprofundam as aprendizagens em uma ou
mais áreas do conhecimento: Linguagens e suas Tecnologias, Matemática
e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, e Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas. A estes quatro, soma-se um quinto Itinerário
Formativo voltado a Formação Técnica e Profissional.
A diversificação curricular reconhece a opção do estudante por uma
Formação Técnica e Profissional conectada ao Ensino Médio que facilite a
sua inserção no mundo do trabalho.
O processo de desenvolvimento de competências e habilidades da
parte diversificada do currículo é organizado a partir de quatro eixos estruturantes: Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção
Sociocultural e Empreendedorismo.
Tais eixos estruturantes visam integrar e integralizar os diferentes
arranjos de Itinerários Formativos, bem como criar oportunidades
para que os estudantes vivenciem experiências educativas profundamente associadas à realidade contemporânea, que promovam
a sua formação pessoal, profissional e cidadã (educação integral).
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, 2018).

O Itinerário deve, portanto, organizar as experiências de ensino-aprendizagem de modo a desenvolver as habilidades associadas aos eixos
estruturantes. Um Itinerário Formativo deve desenvolver minimamente as
habilidades associadas a um eixo. No entanto, a incorporação dos quatro
eixos estruturantes pelo itinerário é necessária para que os estudantes vivenciem experiências educativas diversas e complementares, e desenvolvam
habilidades diferentes que contribuam para sua formação integral.
A Portaria n. 1.432, de 28 de dezembro de 2018, do Ministério da
Educação, que estabelece os referenciais para a elaboração do itinerário
formativo, destaca um conjunto de habilidades dos Itinerário Formativo
associados aos eixos estruturantes e as competências gerais da BNCC. Os
referenciais também estabelecem habilidades específicas de cada Itinerário
Formativo, associadas aos eixos estruturantes, incluindo o itinerário da
Formação Técnica e Profissional.
Somadas a competências profissionais gerais, demandadas pelo
mundo do trabalho, e competências profissionais específicas, requeridas
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pelas diferentes ocupações profissionais, as habilidades específicas do
Itinerário Formativo da Formação Técnica e Profissional,  associadas aos
eixos estruturantes, descritas no quadro abaixo, representam, portanto, o
conjunto de habilidades que se esperam que os estudantes desenvolvam
ao longo da parte diversificada do currículo, independente da configuração
específica deste Itinerário.
Quadro 2 – Habilidades específicas do itinerário formativo da Formação
Técnica e Pofissional associadas aos eixos estruturantes
Investigação científica
(EMIFFTP01) Investigar, analisar e resolver problemas do cotidiano pessoal,
da escola e do trabalho, considerando dados e informações disponíveis
em diferentes mídias, planejando, desenvolvendo e avaliando as atividades
realizadas, compreendendo a proposição de soluções para o problema
identificado, a descrição de proposições lógicas por meio de fluxogramas, a
aplicação de variáveis e constantes, a aplicação de operadores lógicos, de
operadores aritméticos, de laços de repetição, de decisão e de condição.
(EMIFFTP02) Levantar e testar hipóteses para resolver problemas do
cotidiano pessoal, da escola e do trabalho, utilizando procedimentos
e linguagens adequados à investigação científica.
(EMIFFTP03) Selecionar e sistematizar, com base em estudos e/ou pesquisas
(bibliográfica, exploratória, de campo, experimental etc.) em fontes confiáveis,
informações sobre problemas do cotidiano pessoal, da escola e do trabalho,
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.
Processos criativos
(EMIFFTP04) Reconhecer produtos, serviços e/ou processos criativos
por meio de fruição, vivências e reflexão crítica sobre as funcionalidades
de ferramentas de produtividade, colaboração e/ou comunicação.
(EMIFFTP05) Selecionar e mobilizar intencionalmente recursos criativos para resolver
problemas reais relacionados à produtividade, à colaboração e/ou à comunicação.
(EMIFFTP06) Propor e testar soluções éticas, estéticas, criativas e inovadoras

para problemas reais relacionados à produtividade, à colaboração e/
ou à comunicação, observando a necessidade de seguir as boas
práticas de segurança da informação no uso das ferramentas.
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Mediação e intervenção sociocultural
(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.
(EMIFFTP08) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos sobre
o mundo do trabalho, demonstrando comprometimento em suas atividades
pessoais e profissionais, realizando as atividades dentro dos prazos estabelecidos,
o cumprimento de suas atribuições na equipe de forma colaborativa,
valorizando as diferenças socioculturais e a conservação ambiental.
(EMIFFTP09) Propor e testar estratégias de mediação e intervenção para atuar em

equipes de forma colaborativa, respeitando as diferenças individuais e socioculturais,
níveis hierárquicos, as ideias propostas para a discussão e a contribuição necessária
para o alcance dos objetivos da equipe, desenvolvendo uma avaliação crítica dos
desempenhos individuais de acordo com critérios estabelecidos e o feedback aos
seus pares, tendo em vista a melhoria de desempenhos e a conservação ambiental.
Empreendedorismo
(EMIFFTP10) Avaliar as relações entre a formação escolar, geral e profissional,

e a construção da carreira profissional, analisando as características do
estágio, do programa de aprendizagem profissional, do programa de trainee,
para identificar os programas alinhados a cada objetivo profissional.
(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.
Fonte: Adaptado de Brasil (2018).

Promover uma educação de qualidade que conecte a escola aos
interesses e às necessidades do estudante e que os prepare para a sociedade e o mundo do trabalho do século XXI requer uma reforma curricular
fundamentada na perspectiva do desenvolvimento integral deste estudante,
orientada ao incentivo ao seu protagonismo na construção de seu projeto
de vida e a possuir autonomia para fazer escolhas e perseguir necessidades
e seus interesses pessoais, profissionais e acadêmicos.
O Novo Ensino Médio articula o princípio de educação integral por
meio de uma nova arquitetura curricular pautada na diversificação curricular e no desenvolvimento de competências. Compreender a dinâmica
desse novo paradigma é essencial para elaborar as unidades curriculares
que comporão o Itinerário Formativo da Educação Técnica e Profissional.

ITINERÁRIO FORMATIVO DA
EDUCAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL

415

Somada às competências gerais da BNCC e às habilidades específicas
associadas aos eixos estruturantes, a formação integral do(a) estudante
da Educação Técnica e Profissional requer que a parte diversificada do
currículo também oportunize experiências de aprendizagens para que se
desenvolvam competências profissionais gerais, demandadas pelo mundo
do trabalho, e competências profissionais específicas, requeridas pelas
diversas ocupações, previstas no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos
(CNTC) e na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO).
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2.2 PRINCÍPIOS GERAIS
DA EDUCAÇÃO TÉCNICA
E PROFISSIONAL
O direito do estudante a uma educação que vise a sua qualificação
para o trabalho, assegurada pelo artigo 205 da Constituição Federal e
pelo artigo 2º da LDB, Lei n. 9.394/1996, é aprofundado por um conjunto
de princípios e critérios elencados nas resoluções do Conselho Nacional
de Educação n. 3/2018 e n. 1, de 05 de janeiro de 2021, que definem as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional e Tecnológica.
Essas diretrizes devem ser observadas durante o processo de construção
do Itinerário Formativo da Educação Técnica e Profissional.
Primeiramente, a oferta do Itinerário Formativo deve conciliar os
interesses e as necessidades profissionais do estudante e deve promover o
desenvolvimento da sua vida e da sua carreira, alinhada ao seu projeto de
vida, em uma concepção de formação integral.
Em segundo lugar, o Itinerário da Educação Técnica e Profissional
deve habilitá-lo profissionalmente, buscando adaptar-se às sucessivas
mudanças no mundo do trabalho contemporâneo. As unidades curriculares
e as estratégias de ensino que compõem os Itinerários Formativos devem
promover o desenvolvimento das competências profissionais gerais e
específicas requeridas à plena qualificação do estudante para o mundo
do trabalho, identificadas a partir de um perfil profissional de conclusão
próprio de cada curso.
O Itinerário deve promover a articulação com o setor produtivo,
objetivando a plena inserção do estudante no mundo do trabalho. Deve-se
observar as ocupações técnicas reconhecidas pelo setor produtivo, tendo-se
como referência a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) e o Catálogo
Nacional de Cursos Técnicos (CNTC). O itinerário deve ser organizado no
âmbito de um curso, uma área ou um eixo tecnológico, de maneira a verticalizar e harmonizar a formação em ETP.
Além disso, parcerias e aproximações entre empresas e instituições de
ensino devem ser estimuladas com o fim de viabilizar percursos formativos e
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ambientes de aprendizagens distintos e que insiram os cursistas na realidade
do setor produtivo.
O contexto local deve ser observado durante o processo de planejamento da oferta dos Itinerários. Deve-se buscar um alinhamento dos cursos
com os arranjos produtivos locais e com o desenvolvimento socioeconômico
da região, de modo a atender às demandas das comunidades e a potencializar
o desenvolvimento regional. Deve-se, também, buscar alinhamento com
outros projetos estruturantes e políticas públicas indutoras de diferentes
atores e níveis de governo.
O contexto escolar também deve ser considerado. Em uma perspectiva pedagógica, a oferta do Itinerário Formativo deve convergir no Projeto
Político-Pedagógico das instituições de ensino. Deve-se respeitar a autonomia
das escolas, bem como o princípio de pluralismo de ideias e de concepções
pedagógicas. Por outro lado, a capacidade de oferta das instituições ou redes
de ensino deve ser analisada com profundidade, de modo a considerar a
real viabilidade de implementação da proposta pedagógica dos Itinerários.
O Itinerário Formativo deve oportunizar práticas pedagógicas inovadoras. São princípios da Educação Técnica e Profissional:
•

A indissociabilidade entre a teoria e a prática profissional.

•

A indissociabilidade entre educação e prática social.

•
O incentivo ao uso de recursos tecnológicos e de recursos
educacionais digitais.
•
O emprego de metodologias ativas que coloquem o estudante
no centro do processo de ensino-aprendizagem.
•
A integração entre diferentes tipos de unidades curriculares
(disciplinas, cursos, estudos, oficinas, experiências profissionais,
programas de aprendizagem profissional) para o desenvolvimento
de competências.
Por fim, deve-se buscar o alinhamento e a colaboração entre os diferentes ofertantes da Educação Técnica e Profissional, de modo a potencializar
a efetividade dos cursos e elevar a empregabilidade dos egressos.
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3

FORMAS E MODALIDADES DE
OFERTA DA EDUCAÇÃO TÉCNICA
E PROFISSIONAL

A oferta de ETP no Estado do Paraná, conforme a Lei n. 11.741, de
2008, se configura pelas seguintes opções, a depender da instituição de
ensino: Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, Curso de
Qualificação Profissional ou Formação Inicial e Continuada e Curso de
Especialização Profissional Técnica, na perspectiva de formação continuada,
conforme são descritos abaixo:

• Os Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio possuem
como objetivo desenvolver competências profissionais de nível tático
e específico relacionadas às áreas tecnológicas identificadas nos respectivos eixos tecnológicos. Esse tipo de formação profissional possui
carga horária variando entre 800, 1000 e 1200 horas, a depender
da habilitação profissional técnica, possuindo a flexibilidade de ser
estruturada através de diferentes arranjos curriculares, realizando a
articulação com o setor produtivo para a construção de itinerários
formativos que preparem os estudantes para o exercício das atividades
laborais das profissões operacionais, técnicas e tecnológicas.
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• Os Cursos de Qualificação Profissional ou Formação Inicial e
Continuada (FIC) possuem o objetivo de preparar um profissional de
saída com um perfil que tenha competências necessárias ao exercício
de uma ou mais ocupações com identidade reconhecida pelo mercado de trabalho, tendo como referência a Classificação Brasileira
de Ocupações (CBO). Sendo essa uma possibilidade de formação
profissional mais célere, dada sua carga horária de duração mínima
de 160 horas, conforme estabelecido no § 1º do Art. 3º do Decreto n.
5.154/2004, alterado pelo Decreto n. 8.268/2014.
• Os Cursos de Especialização Profissional Técnica possuem como
objetivo aprofundar o conhecimento técnico, complementando
profissionalmente o itinerário formativo planejado e ofertado pela
instituição na perspectiva da formação continuada, propiciando
o domínio de novas competências em um determinado segmento
profissional. Os cursos são direcionados aos estudantes concluintes
dos cursos técnicos e devem ter uma carga horária mínima de 25%
da respectiva habilidade profissional que compõe o correspondente
Itinerário Formativo da Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio.
Como colocado pela Resolução n. 01/2021, ambas as ofertas se
darão como parte integrante do Itinerário Formativo da Educação Técnica
e Profissional, através da escolha de um ou mais cursos de qualificação
profissional, nos termos das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Médio (DCNEM), de modo a respeitar as restrições de carga horária e a
necessidade de que os cursos sejam articulados entre si e possuam saídas
intermediárias reconhecidas pela Classificação Brasileira de Ocupações
(CBO) e pelo Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT).
Para que as escolas e as redes de ensino possam ofertar cursos
técnicos de nível médio, os planos de curso devem estar de acordo com
as normativas e legislações vigentes responsáveis por essa temática e
devidamente autorizados pelo Conselho Estadual de Educação do Estado
do Paraná. Estes planos precisam estar em consonância com a Formação
Geral e o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT), do Ministério da
Educação (MEC, 2021), e em conformidade com a legislação e normas do
Sistema Estadual de Ensino do Paraná. Já para a oferta de cursos FIC, além
do alinhamento com a Formação Geral, os planos de curso devem estar
de acordo com as normativas estabelecidas pelo Conselho Estadual de
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Educação do Estado do Paraná.
A estruturação e a organização dos cursos, por meio dos tipos de
oferta mencionados acima, devem se efetivar em etapas com terminalidade,
de modo que, como um dos itinerários possíveis, seja permitida a concessão
de certificados intermediários de qualificação para o trabalho.
Quando se trata de formações experimentais, em áreas que não
constem no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT), a legislação
estabelece que, para sua continuidade, deve-se respeitar o prazo de três
anos, para o reconhecimento do curso pelo Conselho Estadual de Educação
(CEE), e de cinco anos, para a sua inserção no CNCT, contabilizados a partir
da data inicial da oferta da formação.
De forma geral, para qualquer oferta de educação profissional, tanto
pela própria instituição quanto por instituição parceira, é necessária a
aprovação prévia do CEE, e que seja homologada pela Secretaria Estadual
de Educação, com a consequente certificação no caso dos cursos FIC e
diplomação pelos sistemas de ensino no caso dos Cursos Técnicos.
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3.1 CARGA HORÁRIA DE OFERTA
DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
O Novo Ensino Médio amplia a carga horária das escolas de 2400 horas
para, pelo menos, 3000 horas totais, até o início de 2022, garantindo até
1800 horas para a Formação Geral Básica, com os conhecimentos previstos
na BNCC, e o restante da jornada para os Itinerários Formativos.
Existem diversos rearranjos para a distribuição da carga horária ao
longo dos anos de oferta do Ensino Médio, entre a Formação Geral Básica
e os Itinerários Formativos, de modo que cada Rede ou Instituição Escolar
possui flexibilidade para definir essa distribuição, conforme normatização
do respectivo Sistema de Ensino.
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3.2 FORMAS DE OFERTA
DA EDUCAÇÃO TÉCNICA
E PROFISSIONAL
Quanto à forma de oferta da Educação Técnica e Profissional, os
cursos técnicos serão desenvolvidos nas formas integrada, concomitante
ou subsequente ao Ensino Médio, como caracterizadas na Resolução n. 1,
de 2021, conforme descrito abaixo:
Integrada, ofertada somente a quem já tenha concluído o Ensino
Fundamental, com matrícula única na mesma instituição, de modo a conduzir
o estudante a habilitação profissional técnica ao mesmo tempo em que
conclui a última etapa da Educação Básica.
Concomitante, ofertada a quem ingressa no Ensino Médio ou já o esteja
cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso, aproveitando
oportunidades educacionais disponíveis, seja em unidades de ensino da
mesma instituição, seja em distintas instituições e redes de ensino.
Concomitante intercomplementar, desenvolvida simultaneamente
em distintas instituições ou redes de ensino, mas integrada no conteúdo,
mediante a ação de convênio ou acordo de intercomplementaridade para
a execução de um projeto pedagógico unificado.
E, por fim, na forma subsequente, desenvolvida em cursos destinados
exclusivamente a quem já tenha concluído o Ensino Médio, condicionada
às possibilidades das instituições de ensino com a existência de vagas. Os
estudantes concluintes do Ensino Médio podem realizar a formação técnica
e profissional pela matrícula no itinerário formativo, com aproveitamento da
formação geral, ou pela oferta específica de cursos subsequentes.
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3.3 MODALIDADES DE
OFERTA DA EDUCAÇÃO
TÉCNICA E PROFISSIONAL
Quanto às modalidades de oferta da Educação Profissional, seguindo
o exposto na Resolução n. 01/2021, elas serão: Presencial e Educação a
Distância (EaD):
A modalidade Presencial é uma forma do processo de ensino-aprendizagem em que a aula acontece com docentes e estudantes se encontrando
no mesmo espaço ao mesmo momento, com o uso ou não de tecnologias
mediadas.
Já a modalidade de Educação a Distância (EaD) é aquela na qual alunos
e professores estão separados temporalmente, sendo esse encontro possibilitado através do uso de alguma ferramenta tecnológica de comunicação.
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3.4 POSSIBILIDADES DE
OFERTA DA EDUCAÇÃO
TÉCNICA E PROFISSIONAL
O Paraná tem, como possibilidade de oferta própria de educação
profissional, cerca de 30 unidades denominadas de Centro Estadual de
Educação Profissional (CEEP) espalhadas pelo estado. Além deles, há mais
de 250 colégios regulares que ofertam Educação Profissional e mais 1100
colégios da rede que ofertam o Ensino Médio, e que podem iniciar a oferta
de educação profissional, dado o contexto do Novo Ensino Médio e da
ampliação de vagas no estado.
Além da oferta própria de Educação Profissional, para garantir a oferta
de diferentes itinerários formativos, há a possibilidade do estabelecimento
de parcerias entre instituições de ensino, dada a restrição de que sejam credenciadas pelos sistemas de ensino, previamente, conforme estabelecido no
Artigo 36, § 8° da Lei n. 13.415/217. Para isso, os órgãos normativos podem,
em conjunto, atuarem de forma a harmonizar os critérios de credenciamento.
Um outro benefício proveniente desse tipo de parceria é o estímulo ao
desenvolvimento de uma gestão pública democrática e participativa, além
de aproximar o cidadão da realidade produtiva de sua região.
Outra alternativa de parceria pode ser feita com o setor produtivo
de modo geral, com o foco direcionado a outras frentes de aprendizagem,
isto é, o Ensino Médio, assegurando sua função formativa com diferentes
formas de oferta, além do curso em si:

As atividades realizadas pelos estudantes, considerada parte
da carga horária do ensino médio, podem ser aulas, cursos,
estágios, oficinas, trabalho supervisionado, atividades de extensão, pesquisa de campo, iniciação científica, aprendizagem
profissional, participação em trabalhos voluntários e demais
atividades com intencionalidade pedagógicas orientadas
pelos docentes, assim como podem ser realizadas na forma
presencial – mediada ou não por tecnologia – ou a distância,
inclusive mediante regime de parceria com instituições previamente credenciadas pelo sistema de ensino (BRASIL, 2018).
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Outras opções importantes são: programa de aprendizagem ou de
ambientes simulados, que, respeitando as Diretrizes Curriculares Nacionais e
os instrumentos estabelecidos pela legislação da aprendizagem profissional,
podem ser caracterizados da seguinte forma:
O programa de aprendizagem, que compreende experiências formativas e arranjos de cursos, de modo que possibilitam um itinerário formativo,
se forem articulados e possuindo, ao final, os aproveitamentos curriculares
necessários. Essa oferta de programas de aprendizagem tem por objetivo
apoiar trajetórias formativas que tenham relevância para os jovens e favoreçam a sua inserção futura no mercado de trabalho. Os programas de
aprendizagem podem possuir arranjos diferentes, a depender das normas
vigentes relacionadas a carga horária mínima e ao tempo máximo de duração
do contrato de aprendizagem;
E uma estratégia de ambiente pedagógico de simulação para determinadas aulas ou cursos, onde não é possível eliminar riscos aos estudantes
no que se referem à insalubridade e periculosidade no ambiente real de
trabalho.

ITINERÁRIO FORMATIVO DA
EDUCAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL

426

4

ENCAMINHAMENTOS
METODOLÓGICOS

A proposição das Diretrizes para o desenvolvimento de práticas pedagógicas na formação de ETP deve observar as DCNEM na proposição da
oferta do Itinerário Formativo, devendo considerar a inclusão de vivências
práticas do mundo do trabalho e introduzindo conhecimentos e habilidades inerentes à Educação Básica, garantindo o pleno desenvolvimento do
estudante.
Dentre os desafios propostos, deve-se levar em conta a aproximação e articulação com o arranjo produtivo local, relacionando a oferta e
as necessidades do mundo do trabalho nas diversas regiões do Estado. A
elaboração de currículo do Itinerário Formativo a ser construído deve ser
capaz de atender de forma ágil às demandas do mundo do trabalho e à
participação cidadã, considerando os estilos individuais de aprendizagem,
estimulando a criatividade e inovação, além de estar em consonância com
as habilidades socioemocionais, garantindo ainda o acesso, permanência e
o desenvolvimento integral do aluno.
Para a construção de seu itinerário formativo para a ETP, os sistemas
de ensino deverão levar em consideração o aprofundamento das aprendizagens relacionadas às competências gerais, às áreas de conhecimento
e/ou à formação técnica e profissional. O desenvolvimento da autonomia
para que realizem seus projetos de vida deve ser consolidado na formação
integral, bem como a promoção e a incorporação de valores universais,

ITINERÁRIO FORMATIVO DA
EDUCAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL

427

como ética, liberdade, democracia, justiça social, pluralidade solidariedade
e sustentabilidade, além do desenvolvimento de habilidades que permitam
aos estudantes ter uma visão de mundo ampla e heterogênea, aptos a
tomarem decisões.
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4.1 DIRETRIZES PARA O
DESENVOLVIMENTO DE
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
NA FORMAÇÃO DE ETP
É consenso a constatação de que a sociedade atual se movimenta
em um ritmo mais ativo do que as que nos precederam devido aos avanços
tecnológicos, sobretudo os que envolvem a comunicação, quando as
informações são mais acessíveis, fartas e muitas vezes até chegam em um
fluxo demasiadamente excessivo. A leitura desse cenário precisa ser realizada
com a lente da ressignificação. Seguir adiante, buscando mecanismos
para acompanhar as mudanças e construir, dentro da Educação Técnica e
Profissional, as expectativas necessárias que geram estratégias de avanço
ao invés de estagnação.
Os jovens são os mais envolvidos nesse contexto, por isso a Educação
Técnica e Profissional se torna de grande relevância e adquire caráter fundamental como aliada dos estudantes e impulsionadora desses jovens para
o mundo do trabalho. Trabalho esse que também se movimentou, tomou
nova roupagem com os ornamentos das inovações tecnológicas, e somos
mergulhados compulsoriamente nessa realidade. Moran (2012) nos apresenta
um pano de fundo social quando afirma que:
A banda larga na internet, o celular de terceira geração, a multimídia
e a TV digital estão revolucionando nossa vida no cotidiano. Cada
vez mais, resolvemos mais problemas, em todas as áreas da vida,
de formas diferentes das anteriores. Conectados, multiplica-se
intensamente o número de possibilidades de pesquisa, de comunicação on-line, aprendizagem, compras, pagamentos e outros
serviços. (MORAN, 2012, p. 9).

Dessa forma, cada vez mais serão exigidos conhecimentos e diferenciais
na corrida em busca da empregabilidade. Os empregos, como se conhecem,
passam a ser mais escassos e se transformam na oferta e recriação de
novos tipos de trabalho e funções. A segurança da vaga no emprego agora
é desestabilizada, e o jovem, mais do que nunca, precisa desenvolver em si
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mesmo a autogestão; administrar seus processos formativos; descobrir as
lacunas de conhecimentos e supri-las, provendo as habilidades mais procuradas da atualidade: as tão disseminadas soft skills, que nada mais são do
que a capacidade de se relacionar no ambiente de trabalho com inteligência
emocional, ou seja, com habilidades interpessoais; saber dialogar e evitar
ou resolver conflitos, se quiser uma carreira sólida e duradoura.
O sistema de ensino paranaense conduz, então, a Educação Técnica e
Profissional em direção à sua releitura baseada na análise desses movimentos tecnológicos e sociais, coincidindo com as mudanças do novo Ensino
Médio. Torna- se, dessa forma, o momento exato de se fazer as mudanças
interessantes que estão sendo propostas, pois elas vão ao encontro dos
novos objetivos da ETP. Consequentemente, surge o convite para refletir
sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas em cada curso, considerando
que elas caracterizam as ações que incitam novas posturas e atribuem forma
aos diferentes cursos desta modalidade de ensino.
As práticas pedagógicas podem dinamizar ou obstruir o desenvolvimento dos cursos da Educação Técnica e Profissional. Nesse sentido, este
documento norteia as ações pedagógicas a serem desempenhadas nos
diferentes cursos e promove reflexões quanto ao uso dos recursos tecnológicos na ação docente e à mudança de postura frente aos novos paradigmas
que se desvelam para a ETP. A própria natureza do trabalho na ETP leva
o docente a desenvolver-se em suas potencialidades, pois a construção
dos conhecimentos remete tanto o docente quanto o estudante para além
da sala de aula. Com base nas propostas dos cursos ofertados em cada
instituição de ensino, as equipes de docentes que atuam na ETP, seguindo
os ajustes educacionais para acompanhar as mudanças, participando das
formações oferecidas pela mantenedora, voltam seus esforços e olhar em
direção às concepções e princípios que norteiam suas práticas pedagógicas.
Juntos, podem construir uma rede de ações que refletirá nos resultados
da qualidade da oferta dos cursos. Nesse processo de construção de uma
rede de interlocução que envolvem as práticas pedagógicas, os direitos de
aprendizagem são garantidos e navegam entre os quatro eixos estruturantes
propostos para a ETP: Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação
e Intervenção Sociocultural, que sustentam a efetivação do Projeto de Vida
do estudante.
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O fazer pedagógico no processo de ensino e aprendizagem é vivo,
conforme os termos de Alicia Fernández:

ser ensinante significa abrir um espaço para aprender. Espaço
objetivo e subjetivo em que se realizam dois trabalhos simultâneos:
a construção de conhecimentos e a construção de si mesmo, como
sujeito criativo e pensante (2001, p. 30).

Ela explora conceito de “aprendente” e o de “ensinante”, fazendo-nos
pensar sobre a forma de conceber a educação. Agora, de fato, passamos
por um processo de reelaboração, onde há sim o docente e sempre o haverá
na educação formal escolar, mas que não é o único ensinante nessa relação
do processo de ensino e aprendizagem. Não é incomum, em uma aula com
uso de recursos tecnológicos, assistirmos a cena de um professor solicitando
a ajuda de um aluno ou, em discussões abertas sobre algum conteúdo,
professores concordarem com um novo ponto de vista apresentado por
um estudante. Aliás, não há nada de novo neste segundo exemplo para os
professores que já desenvolvem essa prática em suas aulas.
Nas demandas atuais da sociedade, os elementos e recursos que
podem ser utilizados na construção da aprendizagem não apenas são mais
abundantes, como mais complexos. O que chama às práticas pedagógicas
mais elaboradas, conjuntas e muitas vezes colaborativas com o próprio
grupo de estudantes, como propõe o vasto cardápio das metodologias
ativas à disposição dos docentes.
O docente pode trabalhar um determinado conhecimento com seu
grupo de estudantes a partir da lente de uma única ciência ou pode desenvolver seus Planos de Aula por meio de projetos, de pesquisa, aula invertida,
problematização, cultura maker, gamificação, estudos de caso, microprojetos
e muitas outras possibilidades que devem ser exploradas. A prática do
ensino híbrido chegou para ficar e, com ele, os docentes precisam se ajustar
rapidamente e desenvolver seus processos pessoais de aprendizagem para
poderem continuar a desempenhar sua profissão.
Aproveitando o rastro deste legado e o portal escancarado que ficou
aberto para o docente se reinventar, as equipes da ETP podem usufruir
dessa oportunidade tão positiva para se inserirem no efetivo movimento
de transformação da educação. Aqueles que priorizavam, em suas aulas,
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as atividades de desafios, desenvolvimento de lógica e argumentação, sentem-se acolhidos e confortáveis nesse momento de transição. Cabe ainda
lembrar a prática louvável dos docentes que inserem em seus planejamentos
as concepções de alfabetização científica, que precisam ser disseminadas.  
Aproveitamos estas diretrizes para fomentar futuros aprofundamentos.
Por meio das interações, pesquisas bem estruturadas e com o devido
acompanhamento pedagógico, as atividades em laboratórios de aprendizagem da ETP, as práticas em campo e as visitas técnicas, que já eram
consideradas relevantes e as ações mais significativas das aulas para os
estudantes, se tornarão a “argamassa” consolidadora dos conteúdos trabalhados, manifestando a indissociabilidade entre teoria e prática, sempre
tão almejada na ETP.
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4.2 A ARTICULAÇÃO
PARA A TRANSIÇÃO DOS
ANOS FINAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL PARA A ETP
A Educação Técnica e Profissional, alicerçada nos fundamentos da
BNCC, que compôs o conceito de competência como a associação de
conhecimentos e habilidades e compreende que antes mesmo de pensar
no desenvolvimento dos seus objetivos próprios deste nível de ensino,
precisa configurar o caminho da articulação com os anos finais do Ensino
Fundamental. Se esse estudante, que concebemos como protagonista na
construção do conhecimento, é quem vai adentrar na Educação Técnica e
Profissional, ele precisa do zelo pedagógico demonstrado na integração e
diálogo entre as equipes do Ensino Fundamental e da Educação Técnica e
Profissional.
Esse trabalho de articulação visa consolidar a formação integral dos
estudantes, desenvolvendo a autonomia necessária para que realizem seus
projetos de vida e os impulsionem para as futuras escolhas inerentes à fase
em que se encontram.
O fato de a Educação Técnica e Profissional ser, em sua essência, a
continuidade de uma proposta de educação ancorada no desenvolvimento
de competências e habilidades, ela se funde com a nova proposta do Ensino
Fundamental. E a partir de ações intencionalmente integradas, principalmente dos profissionais que acolhem esses estudantes ao chegarem na
ETP, os objetivos precípuos de uma formação integral fluem de maneira que
os estudantes não sintam ruptura alguma em seu processo de formação
educacional ao longo de toda a Educação Básica, da qual a ETP faz parte.
Dessa forma, os estudantes dão sequência ao processo de formação
integral ao fazerem sua trajetória na ETP, que contempla em sua proposta,
os quatro eixos estruturantes: Investigação Científica, Processos Criativos,
Mediação e Intervenção Sociocultural e Empreendedorismo, sustentando
o Projeto de Vida do estudante como estratégia pedagógica para que
desenvolvam competências profissionais gerais, demandadas pelo mundo
do trabalho.
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4.3 PRÁTICAS AVALIATIVAS
A partir da Resolução n. 01/2021 – CNE/CP, a avaliação da aprendizagem dos estudantes busca à sua progressão contínua para o alcance
do perfil profissional de conclusão, devendo ser diagnóstica, formativa e
somativa, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos,
na perspectiva do desenvolvimento das competências profissionais da
capacidade de aprendizagem, para continuar aprendendo ao longo da vida.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio orientam que
a proposta pedagógica nas unidades escolares devem considerar: a aprendizagem como processo de apropriação significativa dos conhecimentos,
superando a aprendizagem limitada à memorização; a articulação entre
teoria e prática, vinculando o trabalho intelectual às atividades práticas ou
experimentais, promovendo a integração com o mundo do trabalho por meio
de estágios, de aprendizagem profissional, considerando as necessidades
do mundo do trabalho; a incorporação de programas de aprendizagem
realizados pelos estudantes em ambientes de simulação ou outros, que
podem ser acrescentados ao seu processo de formação, a exemplo de
cursos, estágios, oficinas, trabalho supervisionado, atividades de extensão,
pesquisa de campo, iniciação científica, participação em trabalhos voluntários
e demais atividades com intencionalidade pedagógicas orientadas pelos
docentes. A incorporação desses programas precisa estar explicitada na
Proposta Pedagógica Curricular e no Regimento Escolar.
As práticas avaliativas devem compreender a utilização de diferentes
mídias como processo de dinamização dos ambientes de aprendizagem
e construção de novos saberes, estimulando a capacidade permanente
de aprender a aprender, desenvolvendo a autonomia dos estudantes, incentivando sua participação social e protagonismo, tornando-os agentes
transformadores de suas unidades de ensino e de suas comunidades.
As instituições de Educação Técnica e Profissional podem, respeitadas
as condições de cada instituição e rede de ensino, oferecer oportunidades
de nivelamento de estudos, visando suprir eventuais insuficiências formativas
constatadas na avaliação da aprendizagem, promovendo a realização de
atividades complementares e de superação das dificuldades de aprendizagem para que o estudante tenha êxito em seus estudos.
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4.4 CERTIFICAÇÕES
De acordo com a Deliberação n. 05/2013 - CEE, os diplomas de Técnico
de Nível Médio correspondente aos cursos realizados na forma integrada
terão validade tanto para fins de habilitação profissional quanto para fins de
certificação de conclusão do Ensino Médio para a continuidade de estudos
na Educação Superior.
Os cursos e programas de Educação Profissional e Técnica de Nível
Médio, quando estruturados e organizados em etapas com terminalidade,
cada uma com a carga horária de 20% da carga horária mínima indicada
para a respectiva habilitação profissional no Catálogo Nacional de Cursos
Técnicos, poderão prever saídas intermediárias com as oportunidades
ocupacionais devidamente descritas no Plano de Curso, que possibilitarão
a obtenção de certificados de Qualificação Profissional após a conclusão
das etapas com o respectivo aproveitamento.
Caberá à instituição de ensino a expedição e registro, sob sua responsabilidade, dos diplomas de Técnico de Nível Médio dos cursos reconhecidos. A inserção do número de cadastro no SISTEC é obrigatória nos
diplomas e certificados dos concluintes de Cursos Técnicos de Nível Médio
e correspondentes qualificações para que os mesmos tenham validade em
todo território nacional.
A instituição de ensino deve manter seus dados sempre atualizados
e seus cursos devidamente inseridos no SISTEC, ao qual cabe atribuir um
código autenticado do referido registro, para fins de validade nacional.
Para os cursos organizados no formato articulado e subsequente
ao Ensino Médio, a expedição do diploma dependerá da apresentação
do certificado de conclusão do Ensino Médio. Para os cursos integrados
ao Ensino Médio, a expedição do diploma ocorrerá conjuntamente com a
certificação do Ensino Médio.
Os históricos escolares que acompanham os certificados e diplomas
devem apresentar o perfil profissional de conclusão, as unidades curriculares cursadas, registrando as respectivas cargas horárias, frequências e
aproveitamento de estudos e, quando for o caso, as horas de realização de
estágio profissional supervisionado.
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