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APRESENTAÇÃO

Reafirmando seu compromisso em promover políticas públicas que atendam às
especificidades culturais, econômicas e sociais de todos os (as) estudantes da Educação
de Jovens e Adultos (EJA), a Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEEPE) entrega à sociedade, com grande contentamento, o Currículo de Pernambuco do
Ensino Médio para a Educação de Jovens e Adultos.
Ao observarmos a trajetória de construção curricular do Estado, é fundamental
remontarmos ao ano de 2012, quando foram publicados os Parâmetros Curriculares
específicos para a Educação de Jovens e Adultos. Destaque-se que Pernambuco foi um
dos pioneiros no Brasil na publicação de um documento orientador voltado à modalidade,
que ofereceu às escolas subsídios para estruturação de currículos e projetos pedagógicos,
considerando os princípios e as diretrizes próprias para a EJA.
Nesse cenário, norteado pelos fundamentos da Base Nacional Comum Curricular do Ensino
Médio, das Diretrizes Operacionais para a EJA, da Lei 13.415/2017, o presente documento
é constituído por uma proposta de formação geral básica articulada, indissociavelmente, a
itinerários formativos, que foram organizados a partir de diferentes arranjos curriculares
significativos para a construção das dimensões pessoal, cidadã e profissional dos
estudantes do Ensino Médio da EJA (BRASIL, 2018).
O documento, construído coletivamente, assenta-se nos princípios da educação integral,
que considera estudantes jovens, adultos e idosos a partir das diversas dimensões, e não
apenas como sujeito cognoscente. Assumir essa posição significa fortalecer a defesa de
uma educação voltada para o acolhimento de valores, sonhos, desejos, saberes, bem como
o reconhecimento e a valorização do contexto desses estudantes.
Contando com diferentes estratégias, o processo de construção buscou ser diverso e
amplo, para que o maior número possível de pessoas pudesse, efetivamente, contribuir.
Dessa forma, o processo se deu por meio da articulação entre equipes técnicas e
profissionais de diversas instituições e escolas da rede estadual, que participaram de
discussões nas unidades de ensino, de seminários regionais, de webinários, consulta
pública on-line e de ações de formação continuada.
Assim, este Currículo, aprovado pelo Conselho Estadual de Educação, deve orientar o
trabalho pedagógico nas turmas de Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos em
todo o Estado de Pernambuco, inaugurando uma nova fase na história da Educação do
nosso Estado, ao passo que consolida os avanços no fortalecimento da modalidade.
Ana Selva
Secretária Executiva de Desenvolvimento da Educação
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1. TEXTO INTRODUTÓRIO
1.1 A CONSTRUÇÃO DO CURRÍCULO DE PERNAMBUCO
Temos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) a instituição
da Educação de Jovens e Adultos (EJA) como modalidade de ensino. A promulgação dessa
lei possibilitou a elaboração de propostas curriculares pelas federações, que passaram a
ver a EJA como modalidade de ensino formalmente instituída e não como uma oferta
educacional simplesmente subordinada a projetos, programas e ações da sociedade civil
organizada.
Conforme a SECULT (2010),
perceber que a EJA não é um apêndice da educação, mas uma modalidade que
tem um caráter próprio, seus caminhos e suas conquistas, é também concorrer para
um currículo que venha a atender com eficácia e eficiência os proponentes dessa
educação e que venha responder às questões fundamentais do desenvolvimento
dos sujeitos. (SECULT, 2010, p.10)

Este documento toma como base o Currículo de Pernambuco para o Ensino Médio (Ensino
Regular) e garante a continuidade do percurso escolar dos estudantes que concluíram o
ensino fundamental. As competências e habilidades para o ensino fundamental descritas
no Currículo de Pernambuco para o Ensino Fundamental da Educação de Jovens e Adultos
são aprofundadas em consonância com a proposta curricular estadual do Ensino Médio.
Ainda está em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica
– DCN (2013), a Base Nacional Comum Curricular – BNCC para o Ensino Médio,
homologada em 2018. Ainda está em consonância com os Parâmetros Curriculares de
Pernambuco – PCPE - para Educação de Jovens e Adultos (2012), documento curricular
de referência para EJA, em Pernambuco, até então.
Com as alterações propostas pela Lei 13.415/2017 para o Ensino Médio, em 2018, o
Conselho Nacional de Educação (CNE) emitiu parecer, e tivemos a atualização das
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) - documento que norteia
as mudanças que deveriam ser implementadas em todo o país. Com isso, tivemos a
homologação da BNCC (Ensino Médio) em 2018. Como resultado dessas alterações, houve
a necessidade de criação e/ou reformulação dos Currículos estaduais, ficando a cargo de
cada Estado da Federação essa criação – ou reformulação, considerando os princípios,
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orientações, teorias e metodologias trazidas por esses documentos. Assim, em 2021, a
Secretaria de Educação e Esportes e a UNDIME publicaram o Currículo de Pernambuco
Ensino Médio (PERNAMBUCO, 2021), aprovado pelo Conselho Estadual de Educação –
CEE.
Em 2021 tivemos a publicação da Resolução nº 1, de 28 de maio de 2021, que instituiu as
Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos nos aspectos relativos ao
seu alinhamento à Política Nacional de Alfabetização (PNA) e à Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), e Educação de Jovens e Adultos a Distância. Essas Diretrizes
trouxeram a definição quanto às duas partes indissociáveis que deveriam existir no
Currículo: a Formação Geral Básica (FGB), constituída por áreas de conhecimento e os
Itinerários Formativos (IF), que procuram dialogar com os interesses e necessidades dos
estudantes, contribuindo para seus projetos de vida.
Essa Resolução nº 1, de 28 de maio de 2021, traz, em seu artigo 3º, Inciso III, que
para o Ensino Médio, que tem como objetivo uma formação geral básica e
profissional mais consolidada, seja com a oferta integrada com uma qualificação
profissional ou mesmo com um curso técnico de nível médio, carga horária total
mínima será de 1.200 (mil e duzentas) horas.

Como afirma Loch (2009):
Muitas vezes (os alunos da EJA) não alcançam o que desejam porque na EJA os
conteúdos trabalhados são vazios de significados para eles, distantes das suas
realidades e necessidades. A EJA deve constituir-se, assim, como espaço
acolhedor, instigando-lhes a criticidade e não visando apenas à formação técnica /
profissionalizante. Justifica-se assim (...) ser condizente e fornecer-lhe o acesso ao
conhecimento e a cultura. (LOCH, 2009. p.25).

Em decorrência desse processo progressivo e abrangente de criação ou reformulação
curricular, resulta este Currículo de Pernambuco do Ensino Médio para a Educação de
Jovens e Adultos, que não estabelece somente as aprendizagens previstas para essa
modalidade, efetivadas em competências e habilidades, mas que busca envolver os
diferentes sujeitos em torno de uma concepção sobre a EJA e também contribuir para a
formação docente.
Para que a Secretaria de Educação de Pernambuco e a UNDIME tivessem um documento
que considerasse as expectativas dos (as) professores (as) e dos (as) estudantes
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pernambucanos (as) da rede pública e das escolas privadas, a participação da comunidade
escolar que atua com a modalidade foi fundamental. Assim, foram adotadas diferentes
estratégias de articulação a fim de promover a discussão e a reflexão entre pares a respeito
do teor do documento, outorgando-lhe um caráter dialógico, democrático e plural.
O processo foi iniciado em julho de 2021, com o Dia D do Currículo de Pernambuco do
Ensino Médio para a Educação de Jovens e Adultos nas escolas da rede estadual. Nesse
momento os (as) professores (as) da modalidade puderam analisar a versão preliminar do
documento e realizaram suas contribuições acerca dos organizadores curriculares de cada
componente curricular. Todos os profissionais de todas as escolas da rede foram
convocados para colaborar com essa construção. Após esse momento, foi realizada uma
revisão preliminar do documento.
Em novembro e dezembro tivemos duas etapas acontecendo simultaneamente: a primeira
foi o Seminário Preparatório, realizado de forma remota, no qual tivemos a participação de
dois professores (as) por unidade escolar, do (a) chefe da UJC (Unidade de Educação de
Jovens e Adultos e Correção de Fluxo) e um técnico (a) de cada Regional. Esse seminário
teve como objetivo promover a reflexão e o debate acerca do referido Currículo por parte
dos (as) professores (as) da modalidade. A outra etapa, que teve início em novembro e se
estendeu até fevereiro de 2022, foi a consulta pública do documento, disponibilizada a toda
a sociedade em uma plataforma digital. Essa plataforma não se destinou apenas aos
profissionais da educação, permitindo a todos (as) os (as) cidadãos (às) pernambucanos
(as) tanto o acesso aos organizadores curriculares da versão do documento naquele
momento, quanto ao registro de contribuições sobre o teor desses organizadores. Ao
acessar a plataforma, o (a) usuário (a) teria a possibilidade de sugerir alterações para cada
habilidade dos componentes curriculares, bem como para os objetos de conhecimento.
Destacamos que todos os componentes curriculares do Ensino Médio estavam presentes
na plataforma.
Logo após, tivemos a etapa da análise e da incorporação das contribuições provenientes
da consulta pública. Houve a apreciação de especialistas das diferentes áreas do
conhecimento, que buscaram aperfeiçoar o Currículo, baseando-se nos documentos
norteadores, observando os princípios e as concepções próprias da prática pedagógica na
EJA.
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A etapa seguinte ocorreu em março de 2022. Objetivando cumprir mais um passo
importante do processo de construção coletiva do Currículo Estadual para o Ensino Médio
da Educação de Jovens e Adultos (EMEJA), tivemos os seminários virtuais para discutir e
validar as partes relativas à Formação Geral Básica ocorrida de forma remota, contando
com um período assíncrono de estudos, visando tornar mais efetiva a participação dos
professores durante a etapa síncrona. Essa etapa contou com a participação de
professores (as) da EJA Médio de todos os componentes curriculares, de técnicos das
gerências regionais (dois por regional) e dos chefes de UJC. O período assíncrono
aconteceu entre os dias 18 e 25 de março de 2022, onde os (as) participantes indicados
pelas regionais fizeram o estudo e a leitura do material e propuseram as modificações que
consideraram necessárias.
Em maio de 2022, tivemos uma outra etapa da construção. Buscando dar continuidade ao
processo de construção coletiva do Currículo de Pernambuco do Ensino Médio para a
Educação de Jovens e Adultos (EMEJA), iniciamos o processo de apreciação e validação
dos elementos referentes aos Itinerários Formativos. Realizamos o Momento Introdutório
sobre Itinerários Formativos, com os mesmos participantes do Seminário sobre a Formação
Geral Básica, vivenciado no mês de março: professores (as) do Ensino Médio da EJA, de
todos os componentes curriculares; técnicos (as) das GREs e chefes de UJC. Esse
momento ocorreu no dia 03 de maio de 2022, de forma síncrona, e promoveu uma
apresentação geral dos Itinerários Formativos e das Trilhas Integradas. Ainda em 19 de
maio promovemos uma Plenária de socialização dos debates e das decisões tomadas nos
grupos de trabalho (GT) sobre os Itinerários Formativos, de forma remota.
Como outra etapa na construção deste Currículo, e buscando ampliar o caráter democrático
nessa construção, este documento teve sua versão submetida à análise e à apreciação por
parte de representantes do Fórum Estadual de EJA de Pernambuco, segmento de
importância essencial no planejamento e no acompanhamento das políticas públicas
destinadas à modalidade, sendo este um espaço informal de educadores/professores (as),
entidades do poder público, universidades, organizações não governamentais, movimentos
sociais e entidades empresariais interessados na articulação das práticas de EJA e que,
em espaço plural, se comprometem na discussão, fortalecimento e proposição de caminhos
para a educação de jovens e adultos no âmbito do estado de Pernambuco.
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Por fim, o Currículo de Pernambuco do Ensino Médio para a Educação de Jovens e Adultos,
aqui apresentado, resulta de uma escuta atenta e diligente dos diversos profissionais
atuantes na Educação de Jovens e Adultos do Estado que se envolveram nesse tão
importante processo de construção e implementação curricular, para que possamos chegar
a acordos possíveis quanto à multiplicidade de concepções e experiências curriculares
desenvolvidas nas redes públicas e privadas de ensino do Estado de Pernambuco.

1.2 CONCEPÇÕES SOBRE O CURRÍCULO

O debate sobre o currículo tem mobilizado pesquisas educacionais e produzido diferentes
perspectivas teóricas ao longo do tempo, configurando-se como espaço de disputa e
problematizando as concepções e finalidades do conhecimento escolar, com base no tipo
de sujeito que se deseja formar.
Considerando as especificidades inerentes à Educação de Jovens e Adultos, é necessário
pensar o currículo como um importante instrumento educacional para os processos de
formação humana, em sua integralidade, e de emancipação, que valorize a diversidade de
sujeitos atendidos por essa modalidade da Educação Básica.
Nesse cenário, o Currículo de Pernambuco do Ensino Médio para a Educação de Jovens e
Adultos, assim como o do Fundamental, está amparado nas bases epistemológicas da
Educação Popular, como um marco teórico e prático, uma vez que as práticas e
experiências educativas na EJA são realizadas nessa perspectiva.
As bases da Educação Popular sustentam projetos educacionais e, por consequência,
concepções curriculares, que articulam os diferentes saberes e práticas às dimensões da
cultura e dos direitos humanos, permitindo que o diálogo, a participação e a conscientização
sejam balizadores nos processos de ensino e de aprendizagem.
Cabe destacar que o currículo, enquanto um documento de identidade (SILVA, 2007),
oportuniza a criação de espaços concretos de inclusão, de fala, de discussão, de tensões
e de visões de ser e estar no mundo. O currículo também incentiva a imaginar o futuro a
partir do que se considera no presente como aprendizagens para os (as) estudantes
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(SACRISTÁN, 2013) e permite acreditar que é possível avançar na direção de uma
sociedade mais justa e menos desigual.
Dessa forma, a implementação do Currículo para a Educação de Jovens e Adultos requer
situá-lo historicamente, como também vislumbrar seus impactos nos processos
pedagógicos e na formação dos (as) estudantes. Exige ainda a compreensão de que as
práticas curriculares não se dão de forma isolada, mas têm relação com as dimensões
social, econômica e cultural; e o reconhecimento de que a diversidade, inerente à
modalidade, deve ser considerada nas interações pedagógicas desenvolvidas na sala de
aula da EJA.
Nessa direção, o Currículo de Pernambuco do Ensino Médio para a Educação de Jovens e
Adultos cumpre as suas funções enquanto documento sistematizador, que amplia e
aprofunda os conhecimentos socialmente construídos, valorizando as experiências vividas
e ressignificando os conhecimentos prévios dos (as) estudantes.

1.3 PRINCÍPIOS NORTEADORES

Neste documento serão apresentados os Princípios Norteadores para a Modalidade EJA
para o Ensino Médio, relacionando uma ampliação dos fundamentos expressos nos
documentos citados anteriormente, relacionados à implantação de uma proposta curricular
situada em termos históricos e sociais e destinada à atuação da escola para sujeitos
concretos: estudantes jovens, adultos (as) e idosos (as) no Estado de Pernambuco. Nesse
sentido, o Currículo de Pernambuco do Ensino Médio para a Educação de Jovens e Adultos
define como eixo norteador o fortalecimento de uma sociedade democrática, igualitária e
socialmente justa.
Serão adotados os seguintes princípios norteadores: equidade e excelência, formação
integral, educação em direitos humanos e inclusão. Logo, a assunção desses princípios na
constituição do Currículo para EJA contribui para que a modalidade desenvolva suas
funções: reparadora, equalizadora e qualificadora (BRASIL, 2000). Isso remete ao
entendimento de que os (as) estudantes e, de forma específica, os (as) estudantes da EJA,
têm direito às aprendizagens, cabendo ao sistema educacional atender a todos (as), em
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suas especificidades, com qualidade. A excelência nas aprendizagens só faz sentido se
acompanhada da equidade.
Podemos citar que a Declaração de Hamburgo (1999), na Modalidade EJA , já demarcou
que o “Direito à educação” e o “Direito a aprender por toda a vida” constituem, mais do que
nunca, uma necessidade, traduzida no direito de ler e de escrever - aqui concebido como
habilidades de notar, escrever e compreender o jogo simbólico e ideológico que a escrita
representa nas mais diversas práticas sociais de leitura e escrita - de questionar e de
analisar; de ter acesso a recursos e de desenvolver e praticar habilidades e competências
individuais e coletivas.
Também não podemos esquecer que a Constituição da República Federativa do Brasil
caracteriza, em seu Artigo 206, os princípios com base nos quais o ensino deverá ser
ministrado. Ampliando o disposto na Carta Magna, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional também estabelece, em seu Artigo 3º, um rol de princípios que devem
fundamentar o ensino em instituições próprias. Ainda em âmbito nacional, outros
documentos legais apresentam e discutem princípios educacionais, dentre os quais cumpre
destacar as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos.
Neste âmbito de equidade e do direito à aprendizagem é importante construir uma
educação de qualidade em comprometimento com a inclusão e a justiça, oportunizando
uma evolução integral dos sujeitos da EJA, para não apenas perceberem-se como sujeitos
cognitivos, mas também, como sujeitos histórico e culturalmente desenvolvidos.
Pautar este Currículo do Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos numa perspectiva
da formação integral é considerar este (a) estudante como ponto central do processo
pedagógico construindo e avaliando suas ações de aprendizagem em tempos e modos
diferentes bem caracterizados na Modalidade EJA.
O trabalho como princípio educativo deve ser destacado, na medida que os (as) estudantes
mantêm relações de conflitos e de descontinuidades próprias dos (das) estudantes desta
modalidade de aprendizagem.
O Currículo da Educação de Jovens e Adultos para o Ensino Fundamental destaca que a
Educação em Direitos Humanos parte do princípio de que todas as pessoas são iguais
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perante a lei. Portanto, as diferenças são partes integrantes de cada pessoa e as
especificidades devem ser consideradas e respeitadas em todo processo social, cultural e
educativo. Ao se falar de inclusão, pressupõe-se o respeito às diversidades, à valorização
das diferenças e, portanto, à necessidade de se repensar as práticas pedagógicas,
considerando as especificidades de cada estudante e seu projeto de vida, de modo a
possibilitar o acolhimento e aprendizagem de todos no espaço plural escolar.
É relevante dizer que, os princípios citados anteriormente são elementos constituintes de
todas e quaisquer práticas educativas apresentadas no Currículo da Educação de Jovens
e Adultos para o Ensino Médio, objetivando a formação de cidadãos éticos e culturalmente
responsáveis por suas ações dentro de uma sociedade democrática e o fortalecimento de
uma atividade docente construída sob a ótica das múltiplas aprendizagens.

1.4 EDUCAÇÃO ESPECIAL EM / SOB UMA PERSPECTIVA INCLUSIVA

A Educação de Jovens e Adultos, do mesmo modo que a Educação Especial, vive um
momento de mudança de suas políticas, como responsabilidade pública do Estado,
reverberando no contexto escolar com a aproximação das duas modalidades, isto é, com o
ingresso cada vez mais crescente dos (das) estudantes, jovens e adultos com deficiência
nas escolas ofertantes da EJA. Nas demandas de ambas é possível reconhecer também
concepções que se entrelaçam, de tal maneira que as pessoas com deficiência e os jovens,
adultos e idosos em processo de escolarização apresentam, cada um a seu modo, a
necessidade “de serem reconhecidos além de suas carências, além de uma visibilidade
dada por suas vulnerabilidades ou pela negação de sua condição como sujeitos históricos”
(HAAS, 2015, p.349).
Com a implementação da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva (MEC/ SECADI, 2008) houve uma mudança no público atendido pela
Educação de Jovens e Adultos, anteriormente composto apenas por pessoas que não
tiveram oportunidade de escolarização na idade apropriada, abrangendo hoje o jovem e
adulto com deficiência no ensino regular, a partir da modalidade da EJA, por meio do
entendimento de que esse espaço escolar pode configurar-se como lugar potente e legítimo
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para atender as especificidades dessa faixa etária e forma de favorecer a continuidade ao
desenvolvimento humano e social das pessoas com deficiência.
O referido documento, parâmetro para a construção da Base Nacional Curricular Comum
(BNCC), tem como objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos (das)
estudantes público-alvo da educação especial (estudantes com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades / superdotação de todas as etapas e
modalidades de ensino) nas escolas comuns e representa um importante marco teórico e
político que define a educação especial como modalidade não substitutiva à escolarização.
Ele apresenta o conceito de Atendimento Educacional Especializado – AEE, com enfoque
exclusivamente pedagógico, complementar ou suplementar à formação dos estudantes.
A Política defendida neste documento orienta as redes públicas dos estados e municípios
para a promoção de respostas às necessidades educacionais específicas de cada
estudante, propondo uma transformação social, pois parte do princípio do direito humano à
educação e compreende a escola como um espaço realmente de todos os (as) estudantes.
Dessa forma, ao possibilitar a cada estudante reconhecer-se nas suas diferenças e
singularidades, contribui para a efetivação e exercício de sua plena cidadania.
Em conformidade com essa perspectiva, no Currículo de Pernambuco a educação especial
é definida como uma modalidade de ensino que transversaliza todas as etapas e
modalidades, disponibilizando recursos e serviços e orientando quanto a sua utilização no
processo de ensino e aprendizagem. Além disso, oferece o Atendimento Educacional
Especializado (AEE) junto aos (às) estudantes matriculados nas turmas comuns do ensino
regular, de modo a garantir ações pedagógicas que propiciem a plena participação dos (as)
estudantes com necessidades educacionais específicas. No caso específico da EJA, o
atendimento educacional especializado é ofertado no contra turno, na forma complementar
para os (as) discentes com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento e na forma
suplementar para os (as) que apresentam altas habilidades/ superdotação.
Convém ressaltar a relevância do AEE, que visa promover a autonomia e independência
do (a) estudante e deve ser oferecido, preferencialmente, nas Salas de Recursos
Multifuncionais/ SRMs da mesma escola ou nas de escolas circunvizinhas. O sucesso
desse atendimento depende da articulação entre o (a) professor (a) do AEE e o (a)
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professor (a) regente. A parceria entre os dois profissionais é fundamental para garantir
maior qualidade no atendimento às necessidades específicas do(da) estudante, pois uma
das premissas do AEE é a individualização do ensino, conduzindo à ressignificação da
prática pedagógica do (a) professor(a) regente e a potencialização dos espaços educativos
destinados ao (à) estudante com deficiência com base no Plano de Desenvolvimento
Individual – PDI, elaborado pelo (a) professor (a) do Atendimento Educacional
Especializado.
Para o êxito do processo, contudo, é necessário perceber o (a) jovem e o (a) adulto (a) com
deficiência para além de suas condições orgânicas (HAAS, 2013). Recomenda-se enxergálo como sujeito com profusas capacidades e formas singulares de viver e aprender, uma
vez que estes momentos são influenciados pelo contexto social em que está inserido. Ao
privilegiar mais as relações sociais e o processo educacional da pessoa com deficiência,
em detrimento dos aspectos orgânicos, deve estar evidente que a função da escola para
esses (as) estudantes não se resume à “socialização”.
Independente das peculiaridades desses alunos, a educação a eles destinada deve
revestir-se dos mesmos significados e sentidos que ela tem para os alunos que não
apresentam deficiência; para eles, como para com qualquer outro aluno, deve ser
reconhecida a importância dos espaços de interação que o sistema educacional
pode promover de forma sistemática na apropriação do conhecimento escolar e no
desenvolvimento pessoal (FERREIRA; FERREIRA, 2013, p. 39).

Espera-se, desse modo, que a EJA possa representar um espaço de ressignificação
escolar, com um propósito pedagógico e sem infantilização, reconhecendo todos os (as)
estudantes, com e sem deficiência, como sujeitos históricos, com oportunidades futuras
provenientes da apropriação do conhecimento científico.
Por último, é fundamental também contemplar no Projeto Político Pedagógico/PPP da
escola um Plano de Ação que atenda este público, para que seja implementado ao longo
de todo o processo de escolarização, a fim de que o (a) estudante se reconheça como parte
integrante da comunidade escolar a qual pertence.
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1.5 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

Paralelo a BNCC, o Currículo de Pernambuco da EJA para o Ensino Médio se apresenta
como um documento norteador pedagógico para docentes e estudantes dessa modalidade,
de modo que possa contribuir para o desenvolvimento de uma educação para toda a vida
dos sujeitos inseridos nessa modalidade.
No sentido de observarmos as diversas mudanças ocorridas nos últimos anos e que afetam
diretamente as práticas docentes, entendemos como Competências e Habilidades a
mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), valores e atitudes necessários
para resolver as demandas do cotidiano dos (as) estudantes. Assim como o
desenvolvimento de práticas cognitivas e socioemocionais das ações mais complexas para
o pleno exercício do mundo de trabalho desses sujeitos, conforme aponta a BNCC. Esses
princípios devem fazer parte do cotidiano dos (das) estudantes ao longo de toda a sua
escolaridade.
Quando trazemos essa perspectiva para a modalidade da EJA, devemos também
considerar a trajetória de vida desses sujeitos e seus diversos papéis no meio ao qual estão
inseridos. Concordamos com Freire (1987) quando afirma que a educação de jovens e
adultos deveria ocorrer de forma reflexiva e crítica, de modo que o sujeito possa ser inserido
nesse processo, possibilitando-o fazer uma autocrítica.
Os (as) estudantes da EJA, também pertencentes em um mundo repleto de informações e
de constantes mudanças, precisam desenvolver competências necessárias para
acompanhar essas mudanças, através de ações pedagógicas que contribuam para o
desenvolvimento dessa criticidade dentro do seu contexto social e familiar.
Diante disso, e com o objetivo de proporcionar, nas experiências em sala de aula o
progresso dos (das) estudantes nas dimensões intelectual, cultural, física, emocional e
social, as competências gerais trazidas na BNCC indicam que a formação desses sujeitos
ocorra em sua totalidade de modo que possibilitem a construção de uma melhor sociedade,
em todos os seus aspectos.
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1.5.1 Competências gerais

Permeando cada um dos componentes curriculares das habilidades e aprendizagem
essenciais da BNCC, se faz necessário retomar as 10 competências gerais que são
definidas nesse documento, as quais defendem a formação dos estudantes em sua
totalidade, podendo também ser estendida para a Educação de Jovens e Adultos. São elas:
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico,
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva;
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo
a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções
(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas;
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais,
e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural;
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita),
corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artísticas,
matemática e científica para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e
sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento
mútuo;
5. 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;
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos
e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e
fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade,
autonomia, consciência crítica e responsabilidade;
7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar
e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos
humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional
e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do
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planeta;
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo se
na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros com autocrítica e
capacidade para lidar com elas;
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se
respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades,
culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza;
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência
e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos,
inclusivos, sustentáveis e solidários.
Ponderando um pouco mais sobre cada uma dessas competências, com o enfoque no
público da EJA, podemos observar que é importante a constante reflexão no sentido de
adotar um novo olhar e maneiras quanto à prática docente, de modo que seja possível uma
significativa contribuição no processo de aprendizagem dos sujeitos dessa modalidade.

1.6 CONCEPÇÕES SOBRE O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

A Educação de Jovens e Adultos constitui um direito a uma modalidade de ensino que
abrange sujeitos com características próprias, trajetórias diferentes e uma gama de saberes
construídos ao longo da vida que devem ser reconhecidos como elementos norteadores no
processo de ensino e aprendizagem. (FREIRE, 1996).
O Artigo 37 da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), alterada
pela Lei nº 13.632/2018, dispõe que a educação de jovens e adultos será destinada àqueles
que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na
idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida.
Para tanto, com o intuito de enfatizar a importância que se concede ao processo de ensino,
devem ser criadas estratégias no decorrer da prática docente, quando se identificam
necessidades e dificuldades enfrentadas pelos estudantes da EJA. Diante desta conjuntura,
explora-se inovar uma metodologia que dará apoio para uma educação de qualidade, não
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enaltecendo somente a quantidade de “conteúdo”, mas buscando a realidade e interesse
dos educandos.
Uma dessas concepções que serve como princípio norteador para a Educação de Jovens
e Adultos é a “educação dialógica”, que engloba um saber mútuo, através do qual
professores e estudantes são beneficiados com a troca de saberes. Afinal, "Não há
docência sem discência” (FREIRE, 2002, p. 25) nesse processo em que professores e
estudantes são transformados ao mesmo tempo. Deste modo, Zanella (1994, p. 108-109)
nos indica que é função do educador:
[...] organizar o espaço interativo (formando grupos compostos por indivíduos com
diferentes níveis de conhecimento), apresentar problemas desafiadores e,
fundamentalmente, prover feedback, ao longo da realização do trabalho. Essa
pontuação do adulto, mais do que direcionar, possibilita um referencial para os
grupos prosseguirem em suas discussões, de modo a alcançarem o resultado
esperado.

Assim sendo, verifica-se que esse panorama não é só aceito para a educação de crianças
e adolescentes em idade escolar regular, mas também de jovens e adultos, seja no espaço
universitário ou na educação básica, englobando o ensino médio. A partir de um processo
pedagógico intencional e planejado, procura-se então a instauração de situações
dialógicas, que viabilizem o compartilhamento, o cruzamento e a transformação das
experiências dos estudantes e seus conhecimentos científicos, nos diferentes níveis
formativos.
Ainda nessa perspectiva, o debate em torno dos processos de ensino e aprendizagem tem
passado por ampliações. Gardner (2013) desenvolveu a Teoria das Inteligências Múltiplas,
que considera a particularidade de cada sujeito e defende a existência de oito tipos distintos
de inteligências: intrapessoal, interpessoal, linguística, matemática/lógica, visual/espacial,
cinética, musical e naturalista. A Teoria considera que cada indivíduo possui todas elas,
ainda que tenha uma ou mais, particularmente, mais ou menos desenvolvidas.
Dentro desse panorama, em se tratando da Educação de Jovens e Adultos, modalidade em
que os estudantes chegam às escolas munidos de diversas aprendizagens construídas na
vida cotidiana e familiar, sobressai bastante a utilidade desse tipo de abordagem, pois,
conforme demonstra Gardner (2013), essas diferentes inteligências resultam em formas
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preferenciais, ou estilos de aprendizagem distintos, que não são estanques ou definitivos,
e cuja ênfase pode depender dos modos de organização do contexto de aprendizagem.
A EJA “não deve seguir padrões e vícios dos processos escolares tradicionais, mas, incluir
uma proposta educativa condizente com o ciclo da vida e as experiências sociais e culturais
dos sujeitos que dela fazem parte” (SILVA, 2009, p. 212). Com isso, reconhecendo os
saberes populares, é que se obtém suporte para propostas sólidas, “propostas mais
próximas da especificidade das vivências dos jovens-adultos populares, propostas que
veem a EJA como um tempo de direitos de sujeitos específicos e em trajetórias humanas
e escolares específicas” (ARROYO, 2005, p. 29).
Diante disso, corrobora-se que o sujeito, através de uma apreciação intelectual, consegue
comparar, unificar e estabelecer relações lógicas, partindo de suas experiências, vivências
e significados. Sendo assim, os conceitos formados durante a vida, vão sendo
transformados e ressignificados, estabelecendo uma nova relação cognitiva na
consolidação do pensamento (VYGOTSKY, 2008). E é na dinâmica da interação ensinoaprendizagem que “só aprende verdadeiramente aquele que se apropria do aprendido,
construindo e reconstruindo seus significados, podendo por isso mesmo reinventá-lo”
(PICONEZ, 2003).

1.7 FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Os campos do currículo e da formação de professores são campos interligados, uma vez
que o currículo se torna uma realidade concreta por meio da prática pedagógica do
professor e sendo assim, currículo e formação de professores devem ser pensados sempre
em conjunto e de forma articulada.
A construção de um currículo estruturado para atender um público tão diversificado e ao
mesmo tempo tão singular quanto o que constitui a Educação de Jovens e Adultos (EJA),
requer uma proposta de formação docente coerente com “o que” e com o “como” se deseja
alcançar.
A formação docente contemplada nas diretrizes e orientações curriculares nacionais, vem
sendo compreendida como condição para a elevação da qualidade do ensino, no entanto
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para uma plena atuação na EJA, precisa-se de um processo formativo que torne a prática
docente próxima das necessidades desses sujeitos reais, que já construíram sua história e
apresentam expectativas diferentes de outros públicos da educação básica.
Nos Parâmetros de Formação Docente de Pernambuco (PERNAMBUCO, 2014), a atual
concepção de formação de professores segue em direção contrária à orientação tradicional
de ensinar ou instruir, colocando a aprendizagem do estudante como elemento central de
todo processo educativo. Na EJA, isso significa considerar experiências de vida, sonhos,
desejos e expectativas do público que integra esta modalidade de ensino.
Neste processo, a formação docente ganha um caráter permanente, demandando a
contínua construção de conhecimentos, valores e atitudes. Assim, a ideia de formação
continuada como uma maneira de suprir lacunas, dá lugar ao conceito da formação de
professores, que precisam desenvolver uma prática pedagogicamente docente.
O presente currículo, construído de forma coletiva, reconhece a formação docente numa
perspectiva de ser crítica e não normativa; de ser práxis e não treinamento; de ser dialética
e não linear. Essa proposta pedagógica se fundamenta na perspectiva epistemológica
crítico-emancipatória, como prática social que deve ser conduzida por um pensamento
reflexivo sobre o que ocorre nas práticas educativas, bem como por um pensamento crítico
do que pode ser a prática educativa (FRANCO, 2006). Como um espaço de construção das
práticas pedagógicas, o processo formativo, nesta perspectiva, exige dos (das) professores
(as) uma reflexão individual e coletiva sobre o fazer/ser docente.
Nesse sentido, a formação contínua é o grande instrumento para garantir que a prática
pedagógica seja repensada permanentemente e compreendida como o espaço de reflexão
entre pares e, ao mesmo tempo, de definição sobre as mudanças necessárias. Essas
necessidades se relacionam tanto ao “saber” como ao “saber fazer” e precisam ser
consideradas levando-se em conta as reais condições de trabalho dos (as) professores
(as), bem como o contexto sócio-histórico no qual cada sujeito se encontra inserido.
Na EJA, a formação permanente de professores assume um caráter próprio, considerando
a necessidade de construção de um projeto pedagógico que promova a adequação das
práticas escolares às características e às necessidades dos sujeitos envolvidos, uma vez
que o público que compõe esta modalidade carrega uma heterogeneidade peculiar. São
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exemplos, os povos do campo, indígenas, quilombolas, os sujeitos privados de liberdade,
às pessoas com deficiência, além daqueles expostos às diversas formas de exclusão,
inclusive do próprio sistema escolar.
Essa heterogeneidade precisa ser considerada no delineamento no projeto de formação
permanente, visando fornecer elementos para o diálogo entre educandos (as) e educadores
(as), levando em conta a historicidade desses sujeitos. Por essa razão, a formação dos (as)
professores (as) que atuam na EJA deve considerar a complexidade e a multiplicidade de
identidades dos jovens, adultos e idosos que buscam a escola, valorizando suas
experiências, identidades e realidades de vida. A pluralidade e as particularidades inerentes
a esses sujeitos podem elencar os objetivos de uma ação pedagógica emancipatória, crítica
e comprometida com a formação cidadã.

1.8 AVALIAÇÃO DA, PARA E COMO APRENDIZAGEM

O processo de avaliação na EJA, assim como em qualquer outra modalidade de ensino, é
de suma importância no fazer didático do professor, sendo um momento de compreendêla como um ato contínuo e sistemático que vise acompanhar a evolução do estudante ao
longo da sua jornada, e assim, realizar as devidas intervenções quando necessárias, no
intuito de que sejam alcançados os objetivos propostos para o ensino e aprendizagem. No
entanto, o desafio de romper com práticas avaliativas tradicionalmente utilizadas
geralmente incide sobre professores (as), mas também recai sobre os estudantes: ambos
trazem como fruto de suas experiências educativas variadas ideias e concepções sobre o
que é e o que não é considerado avaliação.
Nesse cenário, torna-se fundamental que os (as) professores (as) encarem a avaliação
como instrumento a serviço da aprendizagem dos (as) estudantes, e não como mera
ferramenta de classificação e aferição de saberes.
Isso aponta para uma questão que vai além da atuação do (a) professor (a). É preciso que
todo o corpo docente reflita, coletivamente, sobre as finalidades da avaliação na EJA. E
esse produto de reflexão aponta para múltiplos instrumentos utilizados comumente e de
forma cristalizada, como provas escritas marcadas previamente dentro do cronograma
bimestral ou semestral. Entretanto, diante da evidente pluralidade dos sujeitos que
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constituem a EJA, com suas múltiplas experiências de vida e diferentes expectativas com
relação à ação da escola, a adoção de um único modelo de avaliação não se justifica.

Em primeiro lugar, visando um processo de ação-reflexão-ação por parte de todos os
envolvidos, pode-se partir para uma perspectiva de avaliação diagnóstica. Com isso, de
acordo com Luckesi, para que a avaliação sirva a uma democratização do ensino, é
necessário modificar a sua utilização de um caráter classificatório para um caráter
diagnóstico. (2006, p.66). Nessa perspectiva, a avaliação não é considerada um processo
isolado, mas vista como integrante dos processos de ensino e aprendizagem. Ela deve
possibilitar ao educador condições necessárias para compreender o estágio de
conhecimentos em que o estudante se encontra e, a partir daí, possa fazê-lo avançar
significativamente. A avaliação da aprendizagem com instrumento classificatório provoca
além de uma fragmentação uma estagnação da aquisição de conhecimentos, fator que leva
muitas vezes ao processo de repetência e à evasão escolar.

Dessa forma, é fundamental que sejam adotados na Educação de Jovens e Adultos,
instrumentos diversificados de avaliação, adequados às especificidades dos sujeitos, e que,
em vez de perpetuar as práticas de exclusão que os conduziram à modalidade, promovam
reflexão, mudanças de perspectiva e avanços não só para os (as) estudantes, mas também,
para os (as) professores (as). Assim, a avaliação não seria tão somente um instrumento
para aprovação ou reprovação, mas para diagnosticar possíveis entraves e ser suporte de
procedimentos e metodologias adequadas para o desenvolvimento de determinadas
habilidades necessárias à formação e desenvolvimento integral dos (as) estudantes em
todas as suas facetas: cognitiva, psicomotora e afetiva.
A avaliação preconizada no presente documento coaduna-se com propostas presentes em
outros referenciais curriculares elaborados no Estado de Pernambuco, uma proposta
avaliativa processual. Ela deve ser objeto de estudos e debates e, após o estabelecimento
de acordos entre as partes envolvidas – professores (as), supervisores (as), gestores (as),
estudantes, pais de estudantes, inserida no Projeto Político-Pedagógico da Escola, como
um norte para todos os processos avaliativos ali desenvolvidos. Na avaliação da
aprendizagem é fundamental a análise da capacidade de reflexão dos educandos frente às

29

suas próprias experiências, exercício constante que se encontra presente nas habilidades
e nos objetos de conhecimento previstos para todo o currículo do Ensino Médio da
modalidade EJA tanto em sua formação geral básica quanto nos itinerários formativos. E,
portanto, deve ser entendida como processo contínuo, descritivo, compreensivo que
oportuniza uma atitude crítico-reflexiva frente à realidade concreta. Para tanto, deverá
desempenhar, pelo menos, os seguintes princípios contidos no artigo 24 da LDBEN
9394/96:
· Investigativo e diagnóstico: que possibilite ao professor obter informações necessárias e
propor atividades visando gerar novos conhecimentos;
· Contínuo e Sistemático: que permite a observação permanente do processo de ensino e
aprendizagem e possibilita ao educador repensar sua prática pedagógica, utilizando
instrumentos diversos para o registro do processo.
· Abrangente e Permanente, contemplando a amplitude das ações pedagógicas e
permitindo um avaliar constante na aquisição dos conteúdos pelo educando no decorrer do
seu tempo-escola, bem como do trabalho pedagógico da escola.
Fica evidente, portanto, que a diversidade de vários instrumentos de avaliação torna-se
indispensável para a boa manutenção do sistema de ensino, ficando também clara a
necessidade do professor em inserir-se no processo avaliativo não só como avaliador, mas
também como avaliado. É um processo que se encaixa na autoavaliação, que se destina
tanto para educando quanto para educador. A principal função da autoavaliação, portanto,
é auxiliar os (as) estudantes a analisarem suas condições e suas necessidades para
alcançarem os objetivos pedagógicos pretendidos e possibilitar aos professores
acompanhar o desempenho da aprendizagem no presente, orientar as possibilidades de
desempenho futuras e mudar as práticas insuficientes, apontando novos caminhos para
superar problemas e fazer emergir novas práticas educativas. Além disso, o
desenvolvimento dessa prática permite a ampliação gradativa da autonomia e da
emancipação dos (as) estudantes, à medida que explicita o papel ativo que eles
desempenham no processo de acompanhamento de suas próprias aprendizagens.
Para cumprir essa função, a avaliação deve possibilitar o trabalho com o novo, numa
dimensão criadora e criativa que envolva o ensino e a aprendizagem. Vasconcellos (1998,
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p.74) é enfático ao afirmar a finalidade de uma avaliação transformadora, referindo-se
especificamente sobre a função da avaliação na EJA, que visa detectar em que medida os
padrões culturais, as expectativas de mundo e os saberes dos quais os alunos são
portadores estão sendo levados em consideração na construção do conhecimento. Em
outras palavras: utilizando-se de diversos instrumentos, educadores de jovens e adultos
irão detectar pontos positivos e dificuldades a enfrentar para que o diálogo entre saberes
escolares e os saberes do aluno se concretizem em conjunto.
1.9 TEMAS TRANSVERSAIS E INTEGRADORES DO CURRÍCULO
O Currículo de Pernambuco do Ensino Médio para a Educação de Jovens e Adultos leva
em consideração os sujeitos atendidos por essa modalidade, que, conforme a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, em seu Artigo 37, são aqueles (as) que
não tiveram oportunidade de continuidade de estudo na idade própria (BRASIL, 1996).
Historicamente, esse público se constituiu, em grande parte, de sujeitos trabalhadores ou
com poucas oportunidades de estudo, com acúmulo de experiências diversas, tendo
repertórios de vida bem consolidados e um conjunto de conhecimentos acumulados ao
longo da vida.
Nesse contexto, tratar de temas transversais na Educação de Jovens e Adultos requer que
se considerem as experiências acumuladas por esses sujeitos, ao seu modo e, ao mesmo
tempo, que essas sejam ressignificadas a partir dos padrões do historicamente
sistematizado pelos processos formais de construção do conhecimento. Como sabemos,
para que os sujeitos da EJA tenham bons níveis de aprendizagem, precisam de condições
ambientais favoráveis para isso. Os desafios apresentados pela e para a Educação de
Jovens e Adultos requerem, portanto, a compreensão das condições sociais 40
estabelecidas, os direitos conquistados ante a iniquidade e as responsabilidades do Estado
e dos (as) profissionais que atuam sob suas políticas.
Partindo da compreensão de que a educação intenciona formar os sujeitos na sua
integralidade, considerando a interdimensionalidade que os constitui, os temas transversais
promovem a interdisciplinaridade no fazer pedagógico, superando a compartimentação do
conhecimento e contribuindo para que os(as) estudantes jovens, adultos e idosos
construam entendimentos e sentidos entre esses temas e suas vivências cotidianas,
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possibilitando, ainda, a superação de estigmas e a construção de novas formas de estar no
mundo. O Currículo de Pernambuco do Ensino Médio para a Educação de Jovens e
Adultos, assim como o Currículo do Ensino Fundamental anteriormente publicado,
contempla temas sociais e conhecimentos que envolvem várias dimensões humanas:
cultural, histórica, socioeconômica, étnico-racial, afetivoemocional. Essas dimensões
contribuem para a definição do ser integral e, à medida que são contempladas no currículo,
possibilitam maior compreensão sobre a humanidade em escalas local, regional e global.
Assim, a prática docente na EJA deve oportunizar a seus sujeitos essa compreensão,
estabelecendo conexões entre os saberes empíricos, pré-definidos pela trajetória de vida,
e os saberes sistematizados cientificamente, organizados em conceitos.
Os temas transversais são sistematizações das demandas sociais reais, a que os (as)
estudantes da EJA estão diretamente ligados, como todos os membros da sociedade. As
relações sociais englobam relações de gênero, étnico-raciais, geracionais, políticas,
econômicas, entre tantas outras. À medida que estas relações geram violência,
desigualdade, opressão, exclusão, mas também, felicidade, integração, transformação, são
passíveis de estudos e de compreensão por toda a sociedade. O Estado, por meio da
educação escolar, tem a responsabilidade de promover uma formação abrangente,
assegurando às pessoas o direito de acessar tais conhecimentos.
Como preconiza a LDB, ainda no Artigo 3º, precisamente no Inciso XII, complementada
pelas Leis 10.639/03 e 11.645/08, a diversidade étnico-racial e as relações desiguais que
se estabelecem na sociedade em razão dela não são apenas um tema a ser tratado, mas
constituem, na maioria das vezes, a situação vivenciada cotidianamente pelo próprio sujeito
que busca a escola. As condições de desigualdade racial, ou o racismo estrutural 41 da
sociedade, impossibilitam os (as) estudantes de acessarem a escola na idade apropriada
e, quando o fazem, é em condições desfavoráveis em termos de questões econômicas,
culturais e até religiosas. Nesse caso, a EJA nos provoca a discutir o racismo e a
desigualdade racial como temas transversais, articuladores do currículo.
Considerada como direito social, a educação associa-se de imediato aos Direitos Humanos.
Esses não devem ser compreendidos como estanques, dissociados dos demais temas
transversais que perpassam o currículo e que são estruturadores na formação integral dos
sujeitos. Pautam-se no consenso internacional sobre a inviolabilidade dos direitos
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fundamentais, tais quais o direito à vida, à cultura, à saúde, à liberdade de crença, entre
outros. O Decreto Nº 7.037, de 21 de dezembro de 2009, que instituiu o Programa Nacional
de Direitos Humanos, indica a indivisibilidade e a interdependência dos Direitos Humanos.
Logo, a questão geracional, o enfrentamento à desigualdade estrutural e o acesso à justiça
remetem às relações desiguais de gênero, étnico-raciais, ambientais. Portanto, fica patente
a necessidade da interdisciplinaridade na materialização do currículo da EJA.
Com esse entendimento, as relações étnico-raciais, de gênero, geracionais, com o meio
ambiente, com a produção econômica e financeira, entre outras, não se dissociam dos
Direitos Humanos e do currículo escolar. A EJA tem o desafio de agregar, no processo
formativo, esses temas, que envolvem cotidianamente os sujeitos, chamando atenção para
o fato de que, em muitos casos, os entraves nos percursos formativos dos (as) estudantes
se associam de alguma forma a essas demandas. A compreensão, ocasionada nos
momentos formativos, pode contribuir para tornar esses sujeitos mais conscientes de suas
trajetórias e dos processos sociais em que estão imersos. Tornando-se conscientes de suas
trajetórias, esses sujeitos têm melhores condições de compreender a trajetória de
desenvolvimento da sociedade. Com isso, dispõem de maiores possibilidades de
construção do senso crítico.
Dessa forma, compreende-se que os temas transversais não são apenas integradores, mas
estruturadores de um currículo que reflete as diversas realidades e demandas sociais, às
quais muitos dos sujeitos da EJA, na condição de educador ou de educando, vinculam-se
diretamente. Daí o desafio de tornar esse documento significativo aos olhos de quem
acessa o direito à educação, numa trajetória de vida consolidada.
Citamos alguns desses temas, já referenciados no Currículo de Pernambuco para o Ensino
Fundamental (2019), entendendo que outros poderão ser acrescentados em função de
novas demandas legais ou por escolha das próprias escolas, inserindo-os em seus projetos
político-pedagógicos por meio de práticas educativas voltadas para a criação de uma
cultura de paz.
Educação em Direitos Humanos - EDH (Plano Nacional de Educação em Direitos
Humanos, 2006, Decreto nº 7.037/2009, Parecer CNE/CP nº 8/2012 e Resolução CNE/CP
nº 1/2012) - A Educação em Direitos Humanos (EDH), alicerçada no respeito e proteção à
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dignidade da pessoa humana, compreende o conjunto de práticas educativas
fundamentadas nos direitos humanos, tendo como objetivo formar o sujeito de direito.
Nesse contexto, a Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco, nas últimas
décadas, assumiu a EDH como norteadora das políticas educacionais do Estado de
Pernambuco e pautou-a no compromisso pela construção de uma escola que se reconheça
como espaço pleno de vivências de direitos, premissa fundamental para embasar as
relações humanas que acontecem na escola em todos os seus âmbitos.
As Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP nº
1/2012) prescrevem que, na Educação Básica, o currículo poderá ser estruturado tomando
por base a perspectiva disciplinar, transversal ou mista, fundindo disciplinaridade e
transversalidade. Ao fazer a opção por tratar a EDH na perspectiva transversal, o estado
de Pernambuco filia-se ao entendimento de que a cultura dos direitos humanos, conteúdo
da EDH, não cabe apenas em um componente curricular, devendo, assim, ganhar espaço
no conjunto dos componentes que compõem o currículo. Materializada na perspectiva
transversal, a EDH fortalece os paradigmas da educação integral, considerando os (as)
estudantes em todas as suas dimensões. Além disso, sedimenta uma cultura de paz na
escola, fundamentada na defesa e reconhecimento da igualdade de direitos, valorização
das diferenças e das diversidades, laicidade do estado e democracia na educação.
A escola, na perspectiva da EDH, deve desenvolver uma educação pautada em vários
elementos necessários à formação cidadã: ciências, artes, cultura, história, ética,
afetividade, entre outras. Assim, a escola é concebida como espaço sociocultural, lugar de
convivência inclusiva, respeitosa e afetiva. O ambiente escolar deve proporcionar, também,
uma convivência acolhedora, de autorresponsabilidade com o desempenho de cada
estudante, de cada professor, consigo mesmo, bem como de cuidado com o outro,
considerando a dignidade de todo ser humano.
Direitos da Criança e Adolescente (Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do
Adolescente, Lei nº 12.852/2013 - Estatuto da Juventude, Lei nº 13.257/2016 - Marco Legal
da Primeira Infância, de 08 de março de 2016) - No campo da discussão dos Direitos da
Criança e do Adolescente, o direito de brincar da criança e também o direito de ser cuidada
por profissionais qualificados, na primeira infância, devem ser prioridade nas políticas
públicas. A criança tem, sobretudo, o direito a ter a presença da mãe, pai e/ou cuidador em
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casa nos primeiros meses por meio da licença-maternidade e paternidade concedida para
cumprimento dos cuidados.
Por sua vez, o direito à educação deve ser garantido a todas as crianças e adolescentes,
observando o pleno desenvolvimento de suas potencialidades por meio de uma preparação
cultural qualificada, uma base científica e humana na perspectiva de contribuir para a
superação das desvantagens decorrentes das condições socioeconômicas e culturais
adversas. Nessa direção, situamos também o Estatuto da Juventude, que vem corroborar
a inserção social qualificada do jovem como lei complementar ao Estatuto da Criança e do
Adolescente, visando garantir direitos de quem tem entre 15 e 29 anos de idade. O Estatuto
da Juventude propõe expansão das garantias dadas à infância e à adolescência, além da
compreensão de que o jovem deve ser visto nas suas necessidades no momento presente
e não a posteriori.
Desse modo, as aprendizagens essenciais devem ser contempladas, proporcionando o
desenvolvimento das competências e habilidades necessárias, e possibilitando às crianças,
adolescentes e jovens o direito a uma educação de qualidade para que possam atuar
socialmente na construção de um mundo mais justo, equitativo, democrático e humano.
O contexto escolar deve ser preparado visando a uma formação cidadã em que todas as
crianças e adolescentes devem ser protegidos contra práticas que fomentem a exploração
do trabalho infantil e discriminação étnico-racial, religiosa, sexual, de gênero, pessoa com
deficiência ou de qualquer outra ordem.
Processo de Envelhecimento, Respeito e Valorização do Idoso (Lei nº 10.741/2003) O envelhecimento é um fenômeno natural da condição humana. Para além da cronologia,
há um conjunto amplo de aspectos que também configuram essa etapa do desenvolvimento
humano: biológicos, culturais, históricos, psicológicos e sociais. Embora o envelhecimento
humano seja uma condição natural, as representações e sentimentos são construídos
socialmente.
Dessa forma, faz-se necessário que as escolas incluam, em suas práticas curriculares,
ações que visem ao desenvolvimento de comportamentos e atitudes que aproximem as
gerações, estimulem os (as) estudantes para o convívio, destituídos de preconceitos em
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relação a pessoas idosas e sejam educadas para o envelhecimento humano. O objetivo é
garantir o respeito, a dignidade e a educação ao longo da vida. Assim, no âmbito escolar,
deve-se também reconhecer o protagonismo da pessoa idosa enquanto estudante e como
sujeito que, munido de experiências e saberes, aprende mais sobre si mesmo e sobre o
mundo.
Educação Ambiental (Lei nº 9.795/1999, Parecer CNE/CP nº14/2012, Resolução CNE/CP
nº 2/2012 e Programa de Educação Ambiental de Pernambuco - PEA/PE 2015) - A
Educação Ambiental é um processo contínuo, dinâmico, participativo e interativo de
aprendizagem das questões socioambientais. Dessa forma, a Educação Ambiental constitui
uma das dimensões do direito ao meio ambiente equilibrado e sustentável, prioridade na
garantia da qualidade de vida das pessoas por meio de concepções e práticas
inter/transdisciplinares, contínuas e permanentes, realizadas no contexto educativo.
Priorizando as questões ambientais, devemos despertar no (a) estudante a importância de
manter relações harmoniosas entre a sociedade e a natureza, preservando a biodiversidade
e as culturas. É nessa perspectiva que as atividades educativas devem envolver a escola
e a comunidade em seu entorno, refletir sobre atitudes de proteção e preservação da
natureza, dialogando por meio dos diferentes componentes curriculares.
Educação para o Consumo e Educação Financeira e Fiscal (Parecer CNE/CEB nº
11/2010 e Resolução CNE/CEB nº 7/2010) - Esses temas apontam para abordagens na
escola que proporcionem ao (à) estudante ter uma compreensão sobre finanças e
economia, consumo responsável, processo de arrecadação financeira e a aplicação dos
recursos recolhidos como também sua importância para o valor social dos tributos,
procedência e destinação. De modo geral, essas abordagens devem possibilitar ao (à)
estudante analisar, fazer considerações fundamentadas, tomar decisões e ter posições
críticas sobre questões financeiras que envolvam a sua vida pessoal, familiar e da realidade
social e, por conseguinte, compreender a cidadania, a participação social, a importância
sobre as questões tributárias, o orçamento público, seu controle, sua execução e sua
transparência, bem como a preservação do patrimônio público.
Educação das Relações Étnico-raciais e Ensino da História e Cultura Afro-brasileira,
Africana e Indígena (Leis nº 10.639/2003 e 11.645/2008, Parecer CNE/CP nº 3/2004,
Resolução CNE/CP nº 1/2004 e Parecer CNE/CEB nº 14/2015) - essa temática deve ser
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trabalhada articulada a diferentes componentes curriculares, mas também no âmbito do
currículo como um todo. Deve assegurar o conhecimento e o reconhecimento desses povos
na formação cultural, social, econômica e histórica da sociedade brasileira, ampliando as
referências socioculturais da comunidade escolar na perspectiva da valorização da
diversidade étnico-racial, contribuindo para a construção e afirmação de diferentes
identidades.
É necessário que as práticas escolares contemplem nos seus currículos o ensino da história
e das culturas afro-brasileira, africana e indígena como forma de reconhecimento da
contribuição desses povos na formação da nossa sociedade. Desta maneira, será
alcançada uma educação das relações étnico-raciais que respeite a diversidade brasileira
e que busque a erradicação da desigualdade e da discriminação, ensejando a construção
de uma sociedade baseada no reconhecimento das diferenças e na verdadeira democracia
racial.
Diversidade Cultural (Parecer CNE/CEB nº 11/2010 e Resolução CNE/CEB nº 7/2010) Ao abordarmos a diversidade cultural, biológica, étnico-racial, devemos considerar a
construção das identidades, o contexto das desigualdades e dos conflitos sociais. Esse
tema aborda a construção histórica, social, política e cultural das diferenças que estão
ligadas às relações de poder, aos processos de colonização e dominação.
Este currículo propõe ações e práticas educativas que contemplem essa temática na sala
de aula e em toda comunidade escolar para que se promova o combate ao preconceito e à
discriminação. É importante, no contexto escolar, possibilitar a compreensão de que a
sociedade humana, sobretudo a brasileira, é composta por vários elementos que formam a
diversidade cultural e a identidade de cada povo e de cada comunidade. A partir dessa
perspectiva, devem ser desenvolvidas atitudes de respeito às diferenças, considerando que
a completude humana é construída na interação entre as diferentes identidades.
Relações de Gênero (Parecer CNE/CEB nº 07/2010, Resolução CNE/CEB nº 02/2012, Lei
no 11.340/2006 - Lei Maria da Penha, Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos,
2006, Instrução Normativa da SEE nº 007/ 2017 e Portaria MEC nº 33/2018) - A relação de
gênero é entendida como uma categoria de análise que ajuda a pensar a maneira como as
ações e posturas dos homens e das mulheres são determinados pela cultura em que estão
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inseridos (SCOTT, 1990). Deve ser também compreendida como um conceito baseado em
parâmetros científicos de produção de saberes que transversaliza diversas áreas do
conhecimento, sendo capaz de identificar processos históricos e culturais que classificam
e posicionam as pessoas a partir de uma relação sobre o que é entendido como feminino
e masculino, essencial para o desenvolvimento de um olhar referente à reprodução de
desigualdades no contexto escolar. A perspectiva da ‘igualdade de gênero’, no currículo, é
pauta para um sistema escolar inclusivo que crie ações específicas de combate às
discriminações e que não contribua para a reprodução das desigualdades que persistem
em nossa sociedade. Não se trata, portanto, de anular as diferenças percebidas entre as
pessoas, mas sim de fortalecer a democracia à medida que tais diferenças não se
desdobrem em desigualdades.
A garantia desse debate e a elaboração de estratégias de enfrentamento às diversas
formas de violência são, portanto, direitos assegurados por lei. Esses são pautados em
demandas emergenciais e que reafirmam a necessidade de os espaços escolares serem
lócus de promoção da cidadania e respeito às diferenças. Para efetivar isso, é necessária
a implementação de ações com a perspectiva de eliminar atitudes ou comportamentos
preconceituosos ou discriminatórios relacionados à ideia de inferioridade ou superioridade
de qualquer orientação sexual, identidade ou expressão de gênero.
Educação Alimentar e Nutricional (Lei nº 11.947/2009) - Esse tema deve ser vivenciado
por toda a comunidade escolar de forma contínua e permanente, visando desenvolver
práticas educativas, na perspectiva da segurança alimentar e nutricional, que respeitem a
cultura, as tradições, os hábitos alimentares saudáveis e as singularidades dos (as)
estudantes. Perpassa pela valorização da alimentação escolar, o equilíbrio entre qualidade
e quantidade de alimentos consumidos, além do estudo sobre macro e micronutrientes
necessários para a formação do indivíduo.
Dessa forma, o currículo traz a educação alimentar e nutricional, inserindo conceitos de
alimentação e nutrição nas diferentes etapas de ensino, considerando o acesso à
alimentação saudável como algo fundamental para o crescimento e desenvolvimento dos
indivíduos. Nessa dimensão, é necessário que o currículo desenvolva a percepção de que
uma alimentação adequada e saudável é um direito humano, e que seja adquirida e
consumida garantindo a segurança alimentar e nutricional.
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Educação para o Trânsito - (Lei nº 9.503/1997) - A alta incidência de violência no trânsito,
inclusive com mortes, remete à necessidade de incentivar a conscientização por meio de
um trabalho de educação para o trânsito, envolvendo valores e princípios fundamentais
para um convívio social saudável: respeito ao próximo, solidariedade, prudência e
cumprimento às leis. É preciso promover práticas educativas e intersetoriais que
problematizem as condições da circulação e convivência nos espaços públicos desde a
própria escola, seja no campo ou na cidade, para que se promova a convivência mais
harmoniosa nos espaços compartilhados, de modo a incentivar uma circulação mais segura
de forma eficiente e, sobretudo, mais humana.
A educação para o trânsito deve prever, no currículo da Educação Básica, a construção de
valores direcionados ao comportamento respeitoso, ao cuidado com as pessoas e 48 com
o meio ambiente, considerando o direito humano à vida, que se constitui no seu bem maior.
Trabalho, Ciência e Tecnologia (Parecer CNE/CEB nº 11/2010 e Resolução CNE/CEB nº
7/2010) - Trazer essa temática para o currículo da Educação Básica contribui para a
compreensão do Trabalho enquanto princípio educativo que envolve não só discussões
acerca do mundo do trabalho, mas também acerca do desenvolvimento de capacidades
humanas para transformação da realidade material, social. Relaciona-se ainda à
compreensão da Ciência e Tecnologia enquanto dimensões capazes de provocar reflexões
e intervenções sobre o mundo nos aspectos sociais e naturais sem perder de vista o caráter
da sustentabilidade.
Nesse sentido, é fundamental que os currículos e as práticas dos (as) professores (as)
promovam a pesquisa, como princípio pedagógico, associada a uma abordagem reflexiva
dos conteúdos que considere a relação complexa entre os potenciais do Trabalho, da
Ciência e da Tecnologia para resolução de problemas, a ampliação da capacidade
produtiva e empreendedora, bem como para a garantia de um espaço de reflexão e atuação
crítica e ética sobre suas influências nos impactos ambientais e sociais.
É importante que o currículo da Educação Básica, ao abordar essa temática, promova uma
reflexão sobre as diversas formas de trabalho, o uso das tecnologias, as suas respectivas
funções e organização social em torno de cada profissão, a contribuição dessas para o
desenvolvimento da sociedade, bem como sobre as relações sociais e de poder que se
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estabelecem em torno do mundo do trabalho.
Saúde, Vida Familiar e Social (Parecer CNE/CEB nº 11/2010, Resolução CNE/CEB nº
7/2010, Decreto nº 7.037/2009, Parecer CNE/CP nº 8/2012 e Resolução CNE/CP nº
1/2012) - A temática saúde é um conceito que nos remete não só à ausência de doença,
mas, sobretudo, ao completo bem-estar que permeia as pessoas saudáveis. A concepção
que se entende por saúde tem relações diretas com o meio cultural, social, político,
econômico, ambiental e afetivo em que se vive. A visão histórica dos diversos significados
de saúde também sofre variações ao longo do tempo. O currículo, ao desenvolver esse
tema, deve considerar a saúde numa perspectiva mais ampla que envolve as várias
dimensões do ser humano, tais como: saúde mental, comportamental, atitudinal, orgânica,
física, motora, afetiva, sensorial, entre outras.
É necessário que a pessoa se perceba em sua multidimensionalidade e que a esfera da
saúde seja reconhecida sob os diversos aspectos que envolvem uma vida saudável. O
contexto político relativo a como a sociedade está organizada também interfere na
dimensão da saúde do cidadão. A estrutura da saúde pública, o planejamento das cidades,
o saneamento básico, o estilo de vida do/no campo ou da/na cidade, o sistema de transporte
e habitacional, as relações familiares e sociais poderão interferir na saúde das pessoas.
Esses aspectos devem ser considerados e refletidos no currículo de forma a levar os (as)
estudantes a compreenderem e buscarem um estilo de vida mais saudável.
Os temas integradores, acima abordados, além de estarem presentes em habilidades e
competências de diferentes componentes curriculares, devem estimular o desenvolvimento
de atividades para serem vivenciadas no contexto da escola, envolvendo todas as áreas do
conhecimento que compõem o currículo. Por isso, é necessário que se realize um trabalho
interdisciplinar, motivador, inclusivo, resultando em uma experiência mais enriquecedora
para os (as) estudantes, os (as) professores (as) participantes e toda a comunidade escolar.
1.10 O DOCUMENTO E SUA ORGANIZAÇÃO
Como vimos, o Currículo de Pernambuco do Ensino Médio para a Educação de Jovens e
Adultos tem por objetivo nortear os projetos políticos pedagógicos das escolas e as práticas
pedagógicas vivenciadas em sala de aula. Está em consonância com a Base Nacional
Comum Curricular e com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação
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Básica e o Currículo de Pernambuco para o Ensino Médio, considerando a formação cidadã
dos (as) estudantes pernambucanos (as).
O presente volume, referente ao Ensino Médio da EJA, é formado por quatro capítulos: o
primeiro apresenta os pressupostos teóricos, os quais fundamentam o documento; o
segundo trata das particularidades do EMEJA; o terceiro e o quarto apresentam a Formação
Geral Básica e os Itinerários Formativos, respectivamente.
A apresentação da Formação Geral Básica contém discussões referentes tanto às áreas
de Conhecimento (Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas),
quanto aos seus componentes curriculares. Nesse capítulo, ainda, após a abordagem sobre
cada componente, encontra-se o respectivo organizador curricular, composto pelas
habilidades de área da BNCC, as habilidades específicas e os objetos de conhecimento.
Ao final de cada seção, apresentam-se as referências bibliográficas.
Em cada organizador curricular, um código pode ser observado antes da descrição de cada
habilidade. Os códigos adotam estrutura semelhante à empregada na BNCC e no Currículo
de Pernambuco – Ensino Médio. Entretanto, de maneira diferente da adotada nos
documentos citados, neste, o código de cada habilidade permite identificar, por meio das
iniciais M1, M2 ou M3, se a habilidade se destina ao módulo 1, 2 ou 3 da etapa do Ensino
Médio na modalidade, respectivamente.
Além de indicar os módulos aos quais se destinam as habilidades, os códigos permitem
observar, por meio do acréscimo da sigla PE, que a habilidade recebeu contribuição das
instituições públicas e/ou privadas do Estado, ou que foi validada por elas. Dessa maneira,
o código (EMEJALGG101M1LP01PE), por exemplo, representa:

EMEJA – Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos.
LGG – Linguagens e suas Tecnologias.
101 – O primeiro dígito indica a competência da área a qual a habilidade está relacionada.
E os dois últimos dígitos indicam a numeração sequencial da habilidade da área.
M1 - Módulo 1 do EMEJA
LP – Língua Portuguesa.
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01 – Indica a numeração sequencial da habilidade para Pernambuco.
PE – A habilidade recebeu contribuição das redes públicas e/ou de escolas privadas
Outro exemplo: EMEJAMAT304M2MA02PE
EMEJA – Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos.
MAT – Matemática e suas Tecnologias.
304 – O primeiro dígito indica a competência da área a qual a habilidade está relacionada.
E os dois últimos dígitos indicam a numeração sequencial da habilidade da área.
M2 - Módulo 2 do EMEJA
MA – Matemática
02 – Indica a numeração sequencial da habilidade para Pernambuco.
PE – A habilidade recebeu contribuição das redes públicas e/ou de escolas privadas
A apresentação dos Itinerários Formativos contém informações relativas aos Referenciais
Normativos, aos Fundamentos Pedagógicos e à estruturação em Trilhas Integradas. As
seis trilhas Integradas ofertadas são abordadas por meio de um texto introdutório e de seus
organizadores curriculares. Em cada organizador curricular, é possível encontrar o perfil do
egresso, os cursos superiores relacionados, as unidades curriculares e seus respectivos
eixos estruturantes, habilidades e ementas, organizados por módulo.
As habilidades de cada unidade curricular são representadas por códigos, que permitem
identificar as áreas do conhecimento contempladas na Trilha, como também observar, por
meio do acréscimo da sigla PE, que a habilidade recebeu contribuição das instituições
públicas e/ou privadas do Estado, ou que foi validada por elas. Dessa maneira, o código
(EMEJAIFLGGCNT02PE01), por exemplo, representa:
EMEJA - Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos.
IF - Itinerário Formativo
LGG - Linguagens e suas Tecnologias
CNT - Ciências da Natureza e suas Tecnologias
PE - A habilidade recebeu contribuição das redes públicas e/ou de escolas privadas
01 - Indica a numeração sequencial da habilidade para Pernambuco.
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2. ENSINO MÉDIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EMEJA
2.1. OS SUJEITOS DO ENSINO MÉDIO DA EJA
Pensar no novo EMEJA é pensar numa questão fundamental: os sujeitos para os quais este
novo currículo se destina. Homens, mulheres, jovens adultos e idosos; pessoas que por
razões diversas ficaram à margem da escolarização e que buscam na Educação de Jovens
e Adultos uma oportunidade de completarem sua formação escolar, alcançarem melhores
postos de trabalho e, sobretudo, melhorarem a qualidade de suas vidas.
A Educação de Jovens e Adultos, enquanto modalidade de ensino, tem uma história
pautada nos desafios de uma sociedade desigual e nos anseios de minimizar, por meio da
educação, os níveis dessas desigualdades.
A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou
continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Os
sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não
puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais
apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses,
condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. (LDB, Art.37, §1º,
Brasil, 1996).

Nesta medida, podemos compreender a EJA como um espaço acolhedor, com
possibilidades plurais para quem a busca e, acima de tudo, diverso: do ponto de vista etário,
étnico, social, cultural e de gênero. Assim, as experiências acumuladas pelos (as)
estudantes ao longo da vida devem ser não apenas consideradas, mas, sobretudo,
valorizadas nos processos de ensino e aprendizagem na modalidade.
As experiências vivenciadas na família, na comunidade, na participação social e no
trabalho conferem ao ser humano saberes fundamentais que influenciam seu meio,
sua cultura e permitem a construção de biografias únicas, ricas, complexas e
completas. O reconhecimento da singularidade e do potencial transformador dos
conhecimentos construídos nas trajetórias não escolares é ponto de partida para a
construção de novos saberes potencialmente transformadores da escola e dos
conhecimentos por ela produzidos. (FUNDAÇÃO VALE, 2014 p. 15)

E o trabalho que muitas vezes é causa do abandono escolar é, por vezes também, a razão
principal que motiva estes indivíduos a retornarem à escola, em busca de concluírem a
formação básica, se prepararem para o ensino superior ou ainda, em busca de qualificação
profissional.
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Estimular uma EJA conectada com a realidade contemporânea destes sujeitos, é uma
busca constante de todos nós que compomos este universo da Educação de Jovens e
Adultos do estado de Pernambuco.
Por esta razão que nosso currículo quer favorecer aos jovens, adultos e idosos do nosso
estado a oportunidade de encontrarem em nossas escolas um ambiente que possibilite a
ampliação de seus horizontes cognitivos, aprimoramento das habilidades voltadas para o
mundo do trabalho, mas principalmente a chance de serem cada dia mais acolhidos nesta
sociedade também diversa, plural e, por vezes, desigual.
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3. FORMAÇÃO GERAL BÁSICA
A formação geral básica constitui uma parte do currículo que é obrigatória a todos (as)
estudantes. É composta por quatro áreas do conhecimento e tem carga horária de 960h/r.
As áreas do conhecimento são: Linguagens e suas tecnologias; Matemática e suas
tecnologias; Ciências da Natureza e suas tecnologias e Ciências Humanas e Sociais
aplicadas. Cada área do conhecimento é regida por habilidades e competências trazidas
pela BNCC.

A partir das habilidades da BNCC foram construídas habilidades específicas de cada
componente curricular que geraram os objetos do conhecimento. Dessa forma, levou-se
em consideração as especificidades de cada componente. Também foram consideradas as
particularidades locais e as identidades dos sujeitos da EJA.
Dessa forma, a formação geral básica, garante uma base comum a todos e todas
estudantes, com uma arquitetura que funciona em módulos, sendo três módulos no total,
tendo, cada um, a duração de seis meses. As áreas de conhecimento são desmembradas
em seus respectivos componentes curriculares e são norteadas por núcleos temáticos que
podem dar suporte a práticas pedagógicas interdisciplinares dentro de uma mesma área do
conhecimento ou facilitando o diálogo entre componentes curriculares de áreas diferentes.
3.1 ÁREA: LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS

Conhecida há algum tempo como modalidade de ensino que assume função reparadora,
equalizadora e qualificadora, propiciando ao sujeito jovem e adulto oportunidades reais de
formar-se ou qualificar-se para o mundo do trabalho, a Educação de Jovens e Adultos vem
assumindo no decorrer dos anos a função de colaborar com a formação e a emancipação
do seu público-alvo, desenvolvendo neste habilidades e competências técnicas
necessárias à vida em sociedade, de modo a ampliar o seu senso crítico, sua capacidade
de ler o mundo.
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ensino Médio salienta que a área de
Linguagens e suas Tecnologias tem como objetivo consolidar e ampliar as aprendizagens
previstas na BNCC do Ensino Fundamental na área de Linguagens, que buscam possibilitar
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aos estudantes a participação em diferentes práticas de linguagem. Tais práticas procuram
levar o estudante a “ampliar suas capacidades expressivas em manifestações artísticas,
corporais e linguísticas, como também seus conhecimentos sobre essas linguagens”
(BRASIL, 2018, p. 63).
No Ensino Médio, cabe à área de Linguagens e suas tecnologias possibilitar meios que os
estudantes consolidem e ampliem as habilidades de uso e de reflexão sobre as linguagens
– artísticas, corporais e verbais (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), que são
objetos de seus componentes: Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Arte e Educação Física.
Como salientam os PCNEM, “no mundo contemporâneo, marcado pelo apelo informativo
imediato, a reflexão sobre as linguagens e seus sistemas [...] é uma garantia de participação
ativa na vida social, a cidadania desejada” (BRASIL, 2000, p. 6).
A proposta de trabalho tanto de Língua Portuguesa como também de Língua Inglesa é
fundamentada na pedagogia dos multiletramentos, responsável por ofertar aos estudantes
experiências com a língua materna e estrangeira nas modalidades oral e escrita,
considerando a variedade de linguagens, semioses e mídias dos textos que circulam nas
diferentes esferas discursivas. Desse modo, preocupa-se em estudar seus aspectos
multissemióticos, multimodais, multiculturais, pensar sobre os usos da língua, suas
variantes linguísticas, estilísticas e composicionais, bem como ter acesso aos diversos
gêneros em diferentes suportes. Com o propósito de fomentar a formação de leitores
proficientes, a disciplina oportuniza o estudo das novas formas de inter (ação), promovendo
o entendimento da relação entre os múltiplos discursos e sua participação em uma
sociedade conectada, de maneira responsável, ética, crítica e reflexiva.
Para

alcançar,

com

efeito,

seus

propósitos,

desenvolvendo

oportunidades

de

aprendizagens e os multiletramentos dos estudantes, as atividades organizadas pelos
docentes de Língua Portuguesa, na EJA Médio, devem estar voltadas para a leitura, a
oralidade, o letramento literário, a produção textual e a análise linguística/ semiótica, eixos
norteadores do trabalho. Em suma, pretende-se desenvolver ainda mais as habilidades
trabalhadas na EJA Fundamental.
Em Língua Inglesa, temos as habilidades propostas de forma que a organização e a
sistematização do trabalho com a língua estrangeira na escola esteja comprometida com o
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desenvolvimento das habilidades linguísticas de leitura, escrita e oralidade (fala/escuta). As
habilidades que organizam o currículo de Língua Inglesa são Oralidade, Leitura, Escrita e
Análise Linguística.
A Educação Física como Componente Curricular da área de Linguagens Códigos e suas
Tecnologias representa a possibilidade de acesso dos estudantes da EJA à Cultura
Corporal de movimento. Para a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL,2018),
essa disciplina possibilita aos estudantes explorar o movimento e a gestualidade em
práticas corporais de diferentes grupos culturais e analisar os discursos e os valores
associados a elas, bem como os processos de negociação de sentidos que estão em jogo
na sua apreciação e produção.
Buscando o crescimento amplo do estudante da EJA é necessário estimular o
Protagonismo Estudantil e colocar este estudante em contato com metodologias ativas e
diferenciadas a exemplo das Tecnologias Digitais que venham a contribuir com a
transversalidade disciplinar objetivando tornar este sujeito crítico-reflexivo no processo de
ensino-aprendizagem oportunizando a articulação das competências da área de
Linguagens com os objetivos principais do Componente Curricular da Educação Física.
O componente curricular Arte caracteriza-se por reunir linguagens – como as artes visuais,
a dança, a música, o teatro, e suas interconexões –, meios e suportes distintos como
objetos de conhecimento. Como área de conhecimento, a arte “contribui para o
desenvolvimento da autonomia reflexiva, criativa e expressiva dos estudantes, por meio da
conexão entre o pensamento, a sensibilidade, a intuição e a ludicidade (BRASIL, 2018, p.
482) ” e abrange significativamente nossa cultura pluriétnica.
A proposta de trabalho para o componente Arte na EJA Médio aponta para uma necessária
integração transdisciplinar com os demais componentes curriculares e para “a constituição
de um espaço em que as pessoas sejam respeitadas em seus modos de ser e pertencer
culturalmente, e estimuladas a compreender e acolher as diferenças e a pluralidade de
formas de existência” (BRASIL, 2018, p. 482), em uma perspectiva intercultural crítica, isso
significa valorizar inclusive os conflitos – entre outros, os intergeracionais – como momentos
de aprendizagem.
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3.1.1 Competências Específicas de Linguagens e Suas Tecnologias para o Ensino
Médio
1. Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas culturais (artísticas,
corporais e verbais) e mobilizar esses conhecimentos na recepção e produção de discursos
nos diferentes campos de atuação social e nas diversas mídias, para ampliar as formas de
participação social, o entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica
da realidade e para continuar aprendendo.
2. Compreender os processos identitários, conflitos e relações de poder que permeiam as
práticas sociais de linguagem, respeitando as diversidades e a pluralidade de ideias e
posições, e atuar socialmente com base em princípios e valores assentados na democracia,
na igualdade e nos Direitos Humanos, exercitando o autoconhecimento, a empatia, o
diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, e combatendo preconceitos de qualquer
natureza.
3. 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 Direitos Humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável,
em âmbito local, regional e global.
4. Compreender as línguas como fenômeno (geo) político, histórico, cultural, social,
variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo suas variedades e
vivenciando-as como formas de expressões identitárias, pessoais e coletivas, bem como
agindo no enfrentamento de preconceitos de qualquer natureza.
5. Compreender os processos de produção e negociação de sentidos nas práticas
corporais, reconhecendo-as e vivenciando-as como formas de expressão de valores e
identidades, em uma perspectiva democrática e de respeito à diversidade.
6. Apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais, considerando
suas características locais, regionais e globais, e mobilizar seus conhecimentos sobre as
linguagens artísticas para dar significado e (re) construir produções autorais individuais e
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coletivas, exercendo protagonismo de maneira crítica e criativa, com respeito à diversidade
de saberes, identidades e culturas.
7. Mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões
técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as 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.
Referências
BRASIL Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros curriculares
nacionais: ensino médio: linguagens, códigos e suas tecnologias. Brasília:
MEC/SEMTEC, 2000.
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018.
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3.1.2 Língua Portuguesa

A LÍNGUA PORTUGUESA NO ENSINO MÉDIO DA EJA

O ensino de Língua Portuguesa no Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos deve
contemplar as diversas formas de linguagem, buscando ampliar as práticas de linguagem,
dentre outros domínios da língua, com vistas aos novos ambientes de aprendizagem, e
promovendo novas formas de interação que estão cada vez mais recorrentes com o uso da
tecnologia. Assim, procura-se pensar um ensino que promova práticas que contemplem os
multiletramentos, a multiplicidade de linguagens, as multisemioses e as diferentes mídias
presentes nos textos das diversas práticas discursivas da contemporaneidade.
Ou seja, ao ensinar Língua Portuguesa aos estudantes jovens, adultos e idosos, não se
pode deixar de lado o que acontece na sociedade e, consequentemente, as práticas de
linguagem que esses sujeitos efetivamente vivenciam nas mais distintas formas de agir
socialmente. Nesse contexto, práticas discursivas mediadas por novas tecnologias no
universo da cultura digital, - a linguagem que resulta do mundo virtual com a internet, o
ciberespaço - como as observadas nas redes sociais, por exemplo, precisam receber
especial atenção.
Buscando integrar as inovações das diversas práticas sociais que nascem com o uso das
tecnologias digitais conectadas à internet, o termo digital é integrado à cultura para definir
as ações de interação, compartilhamentos e comunicação que envolvem a dinâmica
socioeconômica e cultural da sociedade contemporânea. Os contextos de interação na web
do mundo do trabalho, das demandas da política, dos contextos familiares, etc., seja em
situações de defesa de pontos de vista, nas ações de luta por direitos das categorias menos
favorecidas ou injustiçadas, nos momentos de apreciação estética por meio da literatura e
sua relação com outras artes, fazem parte do que se define como cultura digital. Com efeito,
as ações sociais da cultura digital com a web 2.0 requisitam sempre o uso das tecnologias
digitais de informação e comunicação - TDIC.
Por essa razão, por meio do componente Língua Portuguesa, para além de desenvolver
um trabalho com letramento da letra, na interação com os gêneros textuais da cultura do
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impresso, precisa favorecer o contato do estudante com as práticas de leitura e escrita em
contextos permeados pelas TDIC, como os aplicativos digitais, plataformas virtuais, redes
sociais e outros letramentos demandados para o usuário da internet. Como afirma
Perrenoud (2000), “o desenvolvimento de novas tecnologias da informação e da
comunicação transforma espetacularmente não só como se comunicar, mas também, a
forma de trabalhar, de decidir e de pensar”. (PERRENOUD, 2000, p.125).
Desde as Orientações Curriculares para o Ensino Médio emitidas pelo Ministério da
Educação em 2006, tornou-se possível contemplar observar o objetivo de promover o
desenvolvimento de determinadas capacidades de linguagem, “de forma que se garanta ao
estudante a preparação básica para o prosseguimento dos estudos, a inserção no mundo
do trabalho e o exercício cotidiano da cidadania” (BRASIL, 2006a, p. 18), implicando
observar e adotar as práticas de linguagem como práticas socioculturais voltadas para
situações de interação e para o desenvolvimento humano.
Para Silva e Souza (2020), “a inclusão digital precisa ser vista como um direito ao exercício
da cidadania” (SILVA; SOUZA, 2020, p. 117). Para os autores, o letramento digital
possibilita, tanto ao professor, quanto ao estudante, uma atuação mais efetiva em “uma
sociedade globalizada como a nossa, em que as tecnologias estão relacionadas ao
intercâmbio econômico e cultural e favorecem a ampliação das interações entre os sujeitos”
(Ibid.).
Ainda segundo Silva e Souza (2020),
Esse letramento exige o domínio de um conjunto de informações e habilidades
mentais que precisam ser trabalhadas nas escolas, pois os alunos necessitam
aprender a viver como verdadeiros cidadãos numa sociedade cada vez mais
tecnológica. (SILVA; SOUZA, 2020, p. 115)

De acordo com os Parâmetros para a Educação Básica do Estado de Pernambuco Parâmetros Curriculares de Língua Portuguesa/Educação de Jovens e Adultos, a língua é
concebida como objeto de interação (BAKHTIN, 2002). Assim, as práticas de linguagem
são concebidas como processos sociointeracionais, discursivos e de construção de
sentidos, principalmente no caso dos estudantes da EJA, que já possuem diversas e
variadas experiências de leitura e de escrita fora do contexto escolar - as quais devem ser
levadas em conta e não podem ser ignoradas pela escola.

53

Com o avanço e a presença mais evidentes das TDICs (tecnologias digitais de informação
e comunicação), novos gêneros discursivos/textuais aparecem, mais próximos dos leitores,
e este fato tem levantado discussões bastante relevantes sobre o impacto dessas novas
possibilidades de acesso a variados modos de ler e escrever um texto e mesmo à própria
natureza dos textos postos nos inúmeros espaços nos quais a leitura e a escrita se fazem
presentes. Assim, além da cultura do impresso (ou da palavra escrita), a cultura digital deve
ter um espaço garantido no Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos, principalmente
sendo veículo de novos multiletramentos, tão presentes nas novas práticas sociais de
linguagem e que propiciam novos usos, assim como a potencialização das práticas de
letramento já instituídas no âmbito escolar e no meio social. Como salienta Silva (2020),
As TDIC apresentam um grande potencial para tornar a educação mais significativa.
São ferramentas que auxiliam nos processos de ensino e aprendizagem e
instrumentos que propiciam a resolução de problemas e desenvolvimento de
projetos, favorecendo a articulação entre diversas áreas do conhecimento e
propiciando a produção de novos conhecimentos. (SILVA, 2020, p. 13).

Com o surgimento constante de inúmeros gêneros discursivos, novos multiletramentos são
necessários para ler e significá-los, pois a leitura dos textos verbais escritos deve ser
associada a “um conjunto de signos de outras modalidades de linguagem (imagem estática,
imagem em movimento, som, fala) que o cercam, ou intercalam ou impregnam” (ROJO,
2016 [2013], p. 21).
Assim, para Cope e Kalantzis (2012), os multiletramentos levam em conta dois aspectos:
(1) o crescimento acelerado de diversidades culturais e linguísticas à integração
marcante de multiculturalismos, migrações e diversidade de linguagens,
acentuando os processos de mudanças na comunicação globalizada e no mercado
de trabalho; (2) a presença das TDIC, pois os modos de significar podem extrapolar
a linguagem escrita, cujos sentidos são buscados em consonância com os aspectos
visuais, auditivos e espaciais, dentre tantos outros modos de representação e de
ressignificação de sentidos.

O ensino e a aprendizagem de literatura dentro do Ensino Médio da EJA podem ser
necessariamente norteados por esses aspectos, sem deixar de lado as habilidades, os
conteúdos trazidos nos livros didáticos que já circulam em sala de aula, também relevantes
e imprescindíveis à educação formal, visto que a literatura ainda continua procurando o seu
lugar na sala de aula de maneira que faça sentido e extrapole as expectativas dos

54

envolvidos nesse contexto de ensino e de aprendizagem diante dos objetos culturais
literários que nele circulam.
No que concerne à literatura, a leitura do texto literário deve continuar nuclear também na
EJA Ensino Médio, assim como ocorre na EJA Fundamental. Em decorrência de certa
simplificação didática, as biografias de autores, as caracterizações de épocas e escolas
literárias, os resumos e outros gêneros artísticos equivalentes, como o cinema e as HQs,
têm posto o texto literário em segundo plano no ensino. Logo, é importante não só (re)
colocá-lo como ponto de partida para o trabalho com a literatura, como estimular cada vez
mais seu contato com os estudantes. (BRASIL, 2018).
Como a leitura literária carrega em si um aspecto intersubjetivo que visa o
compartilhamento de variados modos de compreensão da vida, do mundo, da existência
humana, da identidade e da relação com o outro, percebe-se a importância de práticas de
ensino e de aprendizagem de literatura que permitam levar os estudantes a perceberem
tais perspectivas em seu ato de ler. Do mesmo modo, no desenvolvimento de práticas de
leitura (escolares e extraescolares) pautadas num currículo base para a Educação de
Jovens e Adultos, é importante considerar os sujeitos nelas envolvidos e aquilo que lhes
interessa como objetos de leitura.
Segundo a BNCC (BRASIL, 2018), por caracterizar-se como linguagem artisticamente
organizada, a literatura desenvolve nossa percepção e nossa visão de mundo. Por meio de
organizações peculiares das palavras, a literatura cria um universo que nos propicia
aumentar nossa habilidade de ver e sentir. Desse modo, a literatura possibilita expandir
nossa visão do mundo, colocando em questão muito do que estamos vendo/ vivenciando.
Ainda mais, a literatura possui aspectos formativos para a pessoa humana muito
importante:
A Literatura pode formar; mas não segundo a pedagogia oficial, que costuma vê-la
ideologicamente como um veículo da tríade famosa, - o Verdadeiro, o Bom, o Belo
[...] Longe de ser apêndice da instrução moral e cívica (esta apoteose matreira do
óbvio, novamente em grande voga), ela age com o impacto indiscriminado da
própria vida e educa como ela, - com altos e baixos, luzes e sombras. (CANDIDO,
2000, p.84)

Em complemento a essas perspectivas e necessidades de mudanças, para Dionísio (2005),
a escolarização da leitura pode variar tanto em função do tipo de sujeito e do momento
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histórico e social para o qual a formação desse sujeito-leitor seja considerada ideal, bem
como de um projeto político-social da escola responsável por essa formação. Essas são as
pistas para que os objetos de aprendizagem elencados no currículo sejam organizados com
essa finalidade.
Segundo a BNCC (BRASIL, 2018), os eixos de integração propostos para o Ensino Médio
são as práticas de linguagem consideradas no Ensino Fundamental – leitura, produção
de textos, oralidade (escuta e produção oral) e análise linguística/semiótica, cabendo,
porém, ao Ensino Médio, a consolidação e complexificação dessas práticas, bem como “a
ênfase nas habilidades relativas à análise, síntese, compreensão dos efeitos de sentido e
apreciação e réplica (posicionar-se de maneira responsável em relação a temas e efeitos
de sentido dos textos; fazer apreciações éticas, estéticas e políticas de textos e produções
artísticas e culturais etc.)” (BRASIL, 2018, pp. 500,501).
A BNCC (BRASIL, 2018) de Língua Portuguesa para a EJA Ensino Médio estabelece a
progressão das aprendizagens e habilidades, considerando:
● A complexidade das práticas de linguagens e dos fenômenos sociais que repercutem
nos usos da linguagem (como a pós-verdade e o efeito bolha);
● A consolidação do domínio de gêneros do discurso/gêneros textuais já contemplados
anteriormente e a ampliação do repertório de gêneros, sobretudo dos que supõem
um grau maior de análise, síntese e reflexão;
● O aumento da complexidade dos textos lidos e produzidos em termos de temática,
estruturação sintática, vocabulário, recursos estilísticos, orquestração de vozes e
semioses;
● O foco maior nas habilidades envolvidas na reflexão sobre os textos e práticas
(análise, avaliação, apreciação ética, estética e política, valoração, validação crítica,
demonstração etc.), já que as habilidades requeridas por processos de recuperação
de informação (identificação, reconhecimento, organização) e por processos de
compreensão (comparação, distinção, estabelecimento de relações e inferência) já
foram desenvolvidas no Ensino Fundamental;
● a atenção maior nas habilidades envolvidas na produção de textos multissemióticos
mais analíticos, críticos, propositivos e criativos, abarcando sínteses mais
complexas, produzidos em contextos que suponham apuração de fatos, curadoria
56

de informação, levantamentos e pesquisas e que possam ser vinculados de forma
significativa aos contextos de estudo/construção de conhecimentos em diferentes
áreas, a experiências estéticas e produções da cultura digital e à discussão e
proposição de ações e projetos de relevância pessoal e para a comunidade;
● O incremento da consideração das práticas da cultura digital e das culturas juvenis,
por meio do aprofundamento da análise de suas práticas e produções culturais em
circulação, de uma maior incorporação de critérios técnicos e estéticos na análise e
autoria das produções e vivências mais intensas de processos de produção
colaborativos;
● A ampliação de repertório, considerando a diversidade cultural, de maneira a
abranger produções e formas de expressão diversas – literatura juvenil, literatura
periférico-marginal, o culto, o clássico, o popular, cultura de massa, cultura das
mídias, culturas juvenis etc. – e em suas múltiplas repercussões e possibilidades de
apreciação, em processos que envolvem adaptações, remidiações, estilizações,
paródias, HQs, minisséries, filmes, videominutos, games etc.;
● A inclusão de obras da tradição literária brasileira e de suas referências ocidentais –
em especial da literatura portuguesa –, assim como obras mais complexas da
literatura contemporânea e das literaturas indígena, africana e latino-americana.

AS PRÁTICAS DE LINGUAGEM E OS CAMPOS DE ATUAÇÃO

Neste currículo, os objetos de conhecimento e as habilidades estão organizados em
consonância com as práticas de linguagem contemporâneas, como orienta a BNCC. Dessa
forma, além das práticas de leitura/escuta, produção escrita e oralidade, foram incluídas a
multissemiótica e a análise linguística/semiótica.
No documento, as práticas de linguagem são tomadas como eixos de ensino e
materializadas em campos/esferas discursivas. Elas são influenciadas pelas condições de
produção e recepção dos textos, e dizem respeito às práticas de uso e reflexão da língua.
A Leitura é tomada em sua dimensão discursiva. Privilegia-se a comunicação ativa entre
leitor/ouvinte/espectador e os textos, nas modalidades escrita e oral e, do mesmo modo, os
recursos semióticos de diferentes esferas discursivas, com o intuito de propiciar ao
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estudante o contato com diversas experiências leitoras e estratégias de leitura para tornálo um leitor proficiente e crítico. Assim sendo, torna-se necessário oportunizar aos
estudantes o contato constante com diversos gêneros, exemplares de textos, suportes,
procedimentos de leitura e contextos de produção.
As proposições para a produção textual são estruturadas tomando como parâmetro os
gêneros textuais. As práticas de linguagem voltam-se para a comunicação por meio de
textos escritos, orais e multissemióticos com propósitos comunicativos diversos e em
variados campos de atividade humana. A produção e recepção de textos preocupam-se
com as circunstâncias (finalidades, interlocutores, suportes, recursos) e com os processos
de produção (planejamento, textualização e revisão, reescrita/edição). Valoriza-se a
produção escrita em sua perspectiva discursiva, como forma de representação da
linguagem oral, concebida a partir de situações comunicativas reais e contextualizadas.
Na oralidade são tomadas as práticas de linguagem na modalidade falada da língua em
situações de uso oral da linguagem. O trabalho com a oralidade recomenda conjunturas
organizadas e estruturadas de inclusão do estudante em atividades com gêneros textuais
orais. Esse trabalho compreende a língua oral como objeto autônomo de ensino
(SCHNEUWLY; DOLZ, 2010), considerando as dimensões discursivas e materiais
pertinentes a essa modalidade.
Por último, temos a Análise linguística/semiótica, relacionada ao trabalho com a
gramática reflexiva. Nele, faz-se uma reflexão sobre a língua apoiada em seus usos, em
situações de comunicação oral, de leitura ou escrita, estando, dessa maneira, presente nas
práticas propostas nos eixos de Oralidade, Leitura e Produção de textos.
As práticas de linguagem aqui apresentadas articulam-se com a categoria campos de
atuação, evidenciando a necessidade de contextualização dos estudos sobre a língua, em
outros termos, práticas próprias de circunstâncias cotidianas da vida do estudante,
devendo, pois, serem experienciadas em contextos significativos.
Foram, então, priorizados cinco campos de atuação social para o ensino médio na Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2018), que correspondem aos mesmos
considerados pela área. O quadro abaixo traz alguns elementos específicos das práticas
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de linguagens:

CAMPOS

CARACTERIZAÇÃO

Campo da
vida pessoal

Espaço de articulações e sínteses das aprendizagens, com práticas de
linguagens relacionadas com a ampliação do saber sobre si (levantamento,
tratamento e divulgação de dados e informações e o uso destes em produções
diversas, por meio do exercício do protagonismo.

Campo da
vida pública

Ampliação da participação em diferentes instâncias da vida pública, domínio
básico de textos legais, defesa de direitos, debate e discussão de ideias,
propostas e projetos.

Campo
jornalísticomidiático

Compreensão de fatos e circunstâncias relatados, bem como da impossibilidade
de neutralidade absoluta dos mesmos; adotar procedimentos básicos de
checagem de veracidade de informações, de percepção de variados pontos de
vista diante de questões polêmicas e de posicionar-se diante delas de forma
ética, denunciando discursos de ódio e que desrespeitem os Direitos Humanos;
produzir textos jornalísticos variados, tendo em vista seus contextos de
produção e características dos gêneros. Analisar com mais consistência os
interesses que movem o campo jornalístico-midiático, as implicações do direito
à comunicação, à informação e à liberdade de imprensa.

Campo
artísticoliterário

Continuidade da formação do leitor literário e do desenvolvimento da fruição;
ampliação do contato e análise mais fundamentada de manifestações culturais
e artísticas. Aprofundamento da escrita literária, com função de produzir certos
níveis de reconhecimento, empatia e solidariedade mediante elaboração da
subjetividade e das inter-relações pessoais.

Campo das
práticas de
estudo e
pesquisa

Destaque para os gêneros e as habilidades envolvidos na leitura/escuta e
produção de textos de diferentes áreas de conhecimento, com realce para a
análise, síntese, reflexão, problematização e pesquisa. Aprofunda-se a análise
e a reflexão sobre a língua e seus vários usos.
Fonte: BNCC (BRASIL, 2018, pp. 502-504)

Lembremos que os campos de atuação social apresentam várias intersecções, tendo em
vista que a maioria das habilidades é apresentada considerando o contexto das práticas
sociais de cada um dos campos.
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3.1.2.1 Língua Portuguesa - Organizadores Curriculares
1º MÓDULO
Habilidade da Área da BNCC

Habilidades específicas dos Componentes

Objetos do Conhecimento

(EM13LGG101)
Compreender e analisar processos de produção e
circulação de discursos, nas diferentes linguagens, para
fazer escolhas fundamentadas em função de interesses
pessoais e coletivos.

(EMEJALGG101M1LP01PE)
Identificar e analisar a estrutura e as especificidades dos
diversos discursos de linguagens presentes nos gêneros
textuais que circulam socialmente (artísticas, literárias
jornalísticas, midiática etc.), considerando os aspectos
constitutivos, multissemióticos, efeitos de sentido, e sua
marca linguística, no que se refere à construção da
textualidade.

Condições de produção, circulação e recepção de
diferentes discursos. Recursos linguísticos,
estilísticos. Semióticos, multissemióticos e efeitos
de sentido.
Aspectos linguísticos. Semânticos visuais e
discursivos responsáveis pelo humor e pela ironia.

(EM13LGG201)
Utilizar as diversas linguagens (artísticas, corporais e
verbais) em diferentes contextos, valorizando-as como
fenômeno social, cultural, histórico, variável,
heterogêneo e sensível aos contextos de uso.

(EMEJALGG201M1LP02PE)
Aprofundar, identificar e analisar criticamente diferentes
gêneros textuais, considerando suas especificidades
(linguagem, aspectos estilísticos, estéticos, contexto de
produção e circulação)

Práticas de letramento literário.
Repertórios de leitura: literatura brasileira,
portuguesa, indígena, africana, latino-americana.
Tipologia textual. Relações entre textos e
discursos. Gêneros literários diversos (contos,
crônicas, fábulas, poemas).
Funções da linguagem. Figuras de linguagem.
Contexto de produção e circulação de forma
universal e regional.

(EM13LGG204)
Dialogar e produzir entendimento mútuo, nas diversas
linguagens (artísticas, corporais e verbais), com vistas
ao interesse comum pautado em princípios e valores de
equidade, assentados na democracia e nos Direitos
Humanos.

(EMEJALGG204M1LP03PE)
Reconhecer o valor da pluralidade artística, em diversas
linguagens, em especial a artístico-literária, considerando as
especificidades linguísticas, semânticas e multissemióticas,
responsáveis pelos efeitos de sentido de diferentes
manifestações textuais representativas de diversos grupos
sociais e étnicos, observando as contribuições das literaturas
indígena e africana como constituintes da expressão literária
regional e nacional, além de reconhecer as manifestações da
literatura popular – literatura de cordel, lendas
pernambucanas, narrativas populares orais, dentre outras.

Práticas de letramento literário.
Literatura de autoria pernambucana:
contrapontos entre autores consagrados e não
consagrados da literatura canônica e popular em
diferentes épocas.
Repertório de leitura: literatura brasileira,
indígena, africana e portuguesa. Condições de
produção de circulação e recepção de textos
artístico-literários.
Relação entre textos, atos de linguagem e
discursos

(EM13LGG401)
Analisar, criticamente, textos de modo a compreender e
caracterizar as línguas como fenômeno (geo)político,
histórico, social, cultural, variável, heterogêneo e
sensível aos contextos de uso.
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(EM13LGG301)
Participar de processos de produção individual e
colaborativa em diferentes linguagens (artísticas,
corporais e verbais), levando em conta suas formas e
seus funcionamentos, para produzir sentidos em
diferentes contextos.

(EMEJALGG301M1LP04PE)
Produzir textos, individual e ou colaborativamente, em
diferentes linguagens, tipologias, suportes, modalidades,
considerando propósito comunicativo, interlocutores,
especificidades linguísticas e estilísticas, suas formas e seus
funcionamentos, para produção de sentidos em diferentes
contextos.

Planejamento, produção, revisão e edição de
textos (orais, escritos), considerando critérios
discursivos e linguísticos.
Critérios de coerência: unidade temática,
relevância informativa, progressão, não
contradição. Aspectos multissemióticos e efeitos
de sentido.

(EM13LGG304)
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.

(EMEJALGG304M1LP05PE)
Produzir textos argumentativos, em diferentes gêneros e
suportes, visando ao desenvolvimento do senso crítico e à
reflexão sobre a postura do cidadão, diante das realidades
sociais e socioambientais, considerando as esferas locais,
regionais e globais.

Produção de gêneros textuais da ordem do
argumentar (artigo, dissertação argumentativa
etc.).
Especificidades do gênero e da tipologia. Estrutura
formal e linguística. Recursos coesivos.
Operadores argumentativos.

(EM13LGG305)
Mapear e
(EMEJALGG305M1LP06PE) Propor intervenções para questões
criar, por meio de práticas de linguagem, possibilidades
sociais que fazem parte de diferentes universos (local,
de atuação social, política, artística e cultural para
regional, global) por meio de textos orais ou escritos, literários
enfrentar desafios contemporâneos, discutindo
ou não literários, analisando, argumentando em favor de um
princípios e objetivos dessa atuação de maneira crítica, ponto de vista, posicionando-se de maneira crítica, respeitosa,
criativa, solidária e ética.
ética e empática.

Etapas do processo de produção textual:
planejamento, escrita, revisão, reescrita, edição
de gêneros das diversas linguagens e práticas
comunicativas (especificidades, modos de
organização de cada linguagem, propósito
comunicativo, público, suporte, contexto de
produção, circulação dos textos, o enfoque ético,
bem como o trato cordial).

(EM13LGG402)
(EMEJALGG402M1LP07PE)
Variação linguística: aspectos identitários e efeitos
Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo Reconhecer a variação linguística como forma de realização da
de sentido na construção do texto.
de língua adequados à situação comunicativa, ao(s)
língua, em diferentes contextos e identidades regionais,
Adequação e inadequação linguística a partir do
interlocutor(es) e ao gênero do discurso, respeitando os
refletindo a respeito do preconceito linguístico.
contexto de uso.
usos das línguas por esse(s) interlocutor(es) sem
preconceito linguístico.
(EMEJALGG402M1LP08PE)
Produção textual.
Produzir textos orais, escritos e multissemióticos, servindo-se
Variedade linguística na construção do texto.
dos recursos da variação linguística, adequando-os ao
contexto de produção e circulação.
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(EM13LP46)
Compartilhar
sentidos construídos na leitura/escuta de textos
literários, percebendo diferenças e eventuais tensões
entre as formas pessoais e as coletivas de apreensão
desses textos, para exercitar o diálogo cultural e aguçar
a perspectiva crítica.

(EMEJALP46M1LP01PE)
Identificar e analisar, no macrossistema literário em língua
portuguesa, o diálogo cultural presente nos textos (canônicos
e não canônicos ou marginalizados), as intertextualidades
temáticas e estilísticas, as diferentes visões de mundo e de
sociedade, por meio da leitura crítica e plurissignificativa da
realidade e dos bens simbólicos, desenvolvendo múltiplos
olhares sobre os aspectos inter e multiculturais da e na
sociedade contemporânea.

Práticas de letramento literário.
Apreciação da literatura africana em língua
portuguesa e da literatura brasileira.
Contexto de produção, circulação e recepção de
textos: contos, crônicas, poemas, fábulas de
diferentes gêneros literários (lírico, épico,
dramático) e épocas.
Especificidades da linguagem literária.

(EM13LP48)
Identificar
assimilações, rupturas e permanências no processo de
constituição da literatura brasileira e ao longo de sua
trajetória, por meio da leitura e análise de obras
fundamentais do cânone ocidental, em especial da
literatura portuguesa, para perceber a historicidade de
matrizes e procedimentos estéticos.

(EMEJALP48M1LP02PE)
Identificar no
macrossistema literário em língua portuguesa: assimilações,
rupturas e permanências no processo de constituição da
literatura brasileira, por meio da leitura e análise de obras
fundamentais do cânone ocidental, em especial da literatura
portuguesa, para perceber a historicidade de matrizes e
procedimentos estéticos.

Práticas de letramento literário.
Condições de produção, circulação e recepção de
textos de diferentes autores (as), gêneros e estilos
da literatura brasileira e portuguesa.
Especificidades da linguagem literária.
Recursos linguísticos, multissemióticos e efeitos
de sentido. A Literatura Brasileira na Colônia. O
Barroco e o Arcadismo.

(EM13LP49)
Perceber as peculiaridades estruturais e estilísticas de
diferentes gêneros literários (a apreensão pessoal do
cotidiano nas crônicas, a manifestação livre e subjetiva
do eu lírico diante do mundo nos poemas, a múltipla
perspectiva da vida humana e social dos romances, a
dimensão política e social de textos da literatura
marginal e da periferia etc.) para experimentar os
diferentes ângulos de apreensão do indivíduo e do
mundo pela literatura.

(EMEJALP49M1LP03PE)
Reconhecer as peculiaridades estruturais e estilísticas de
diferentes gêneros literários para experienciar os diferentes
ângulos de apreensão do indivíduo e do mundo pela
literatura.

Práticas de letramento literário.
Repertórios de leitura: textos de diferentes
gêneros, autores (as) e estilos literários. Condições
de produção, circulação e recepção.
Aspectos éticos, estéticos e políticos em gêneros
artístico-literários de várias linguagens e semioses.
A plurissignificação da linguagem artístico literária.
A literatura como expressão de época.

(EM13LP54)
Criar obras autorais, em diferentes gêneros e mídias –
mediante seleção e apropriação de recursos textuais e
expressivos do repertório artístico –, e/ou produções
derivadas (paródias, estilizações, fanfics, fanclipes etc.),
como forma de dialogar crítica e/ou subjetivamente
com o texto literário.

(EMEJALP54M1LP04PE)
Produzir e compartilhar textos em diversos gêneros: poemas,
contos, crônicas, fábulas, dentre outros, em diversas mídias e
modalidades, considerando as especificidades do respectivo
gênero.

Planejamento, produção, revisão e edição de
obras autorais orais e/ou escritas.
Propósito comunicativo.
Aspectos linguísticos, estilísticos, multissemióticos
e efeitos de sentido. Aspectos da
intertextualidade: paráfrase, paródia, citação e
estilização.
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(EM13LP20)
Compartilhar gostos, interesses, práticas culturais,
temas/ problemas/questões que despertam maior
interesse ou preocupação, respeitando e valorizando
diferenças, como forma de identificar afinidades e
interesses comuns, como também de organizar e/ou
participar de grupos, clubes, oficinas e afins.

(EM13LP21)
Produzir, de forma colaborativa, e socializar playlists
comentadas de preferências culturais e de
entretenimento, revistas culturais, fanzines, e-zines ou
publicações afins que divulguem, comentem e avaliem
músicas, games, séries, filmes, quadrinhos, livros,
peças, exposições, espetáculos de dança etc., de forma
a compartilhar gostos, identificar afinidades, fomentar
comunidades etc.
(EM13LP22)
Construir e/ou atualizar, 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.

(EMEJALP20M1LP05PE)
Práticas de letramento literário.
Participar de e/ou promover práticas de compartilhamento de Contexto de produção, circulação e recepção de
leitura/recepção de obras literárias/manifestações artísticas textos e/ou produções artísticas: saraus, clubes de
(como oficinas, clubes, batalhas de poesia- slams,
leitura, mostras literárias, festival de teatro,
intervenções urbanas e outras, próprias das culturas juvenis),
dança, curtas etc.
para compartilhar gostos e interesses, denunciar, expor uma
problemática ou promover a reflexão-ação, considerando o
contexto de produção, circulação e recepção, a linguagem
multimodal e os efeitos de sentido, compreendendo a arte
como instrumento de resistência e de defesa dos Direitos
Humanos.
(EM13LP21M1LP06PE)
Produzir, de forma colaborativa, e socializar playlists
comentadas de preferências culturais e de entretenimento,
revistas culturais, fanzines, e-zines ou publicações afins que
divulguem, comentem e avaliem músicas, games, séries,
filmes, quadrinhos, livros, peças, exposições, espetáculos de
dança etc. para fins de compartilhamento de preferências,
identificação de afinidades, fomento a participação de
comunidades responsáveis pela produção de informações e
conhecimentos.

Contexto de produção, circulação e recepção de
playlists. Planejamento e produção de playlists.
Recursos linguísticos e paralinguísticos.

(EMEJALP22M1LP07PE)
Procedimentos de investigação e pesquisa.
Construir e/ou atualizar, de forma colaborativa, registros
Tratamento de dados e informações. Processos de
dinâmicos (mapas, wiki, etc.) de profissões e ocupações de seu
retextualização.
interesse (áreas de atuação, dados sobre formação, fazeres,
Especificidades dos registros dinâmicos em meios
produções, depoimentos de profissionais etc.) que
digitais; uso de ferramentas digitais.
possibilitem vislumbrar trajetórias pessoais e profissionais.
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(EM13LP23)
Analisar criticamente o histórico e o discurso político de
candidatos, propagandas políticas, políticas públicas,
programas e propostas de governo, de forma a
participar do debate político e tomar decisões
conscientes e fundamentadas.

(EMEJALP23M1LP08PE)
Identificar e analisar, criticamente, o histórico e o discurso
político de poder, em propagandas políticas, programas de
governo e políticas públicas, elaborados por candidatos e
líderes políticos, ao longo da história da humanidade,
considerando os diversos contextos de produção, circulação e
recepção, a fim de construir reflexões fundamentais para a
tomada de decisões e o exercício da cidadania.

Seleção vocabular e efeitos de sentido.
Inferências. Implícitos (pressupostos e
subentendidos).
Modalizadores. Atos de Fala. Estratégias
argumentativas.

(EM13LP28)
Organizar situações de estudo e utilizar procedimentos
e estratégias de leitura adequados aos objetivos e à
natureza do conhecimento em questão.

(EMEJALP28M1LP09PE)
Organizar situações de estudo e utilizar procedimentos e
estratégias de leitura, considerando os objetivos e a natureza
do conhecimento em questão, visando ao favorecimento de
letramentos diversos.

Curadoria de informações e conteúdo, em
material impresso ou em ambientes digitais.
Estratégias de leitura. Gêneros de apoio à
compreensão leitora: resumo, resenha, mapa
mental, esquema etc..

(EM13LP29)
Resumir e resenhar textos, por meio do uso de
paráfrases, de marcas do discurso reportado e de
citações, para uso em textos de divulgação de estudos e
pesquisas.

(EMEJALP29M1LP10PE)
Resumir e resenhar textos, por meio do uso de paráfrases, de
marcas do discurso reportado e de citações, para uso em
textos de divulgação de estudos e pesquisas.

Gêneros textuais: resumo e resenha.

(EM13LP30)
(EMEJALP30M1LP11PE)
Realizar pesquisas de diferentes tipos (bibliográfica, de Realizar pesquisas de diferentes tipos (bibliográfica, de campo,
campo, experimento científico, levantamento de dados experimento científico, levantamento de dados etc.), usando
etc.), usando fontes abertas e confiáveis, registrando o
fontes abertas e confiáveis, registrando o processo e
processo e comunicando os resultados, tendo em vista
comunicando os resultados, tendo em vista os objetivos
os objetivos pretendidos e demais elementos do
pretendidos e demais elementos do contexto de produção,
contexto de produção, como forma de compreender
como forma de compreender como o conhecimento científico
como o conhecimento científico é produzido e
é produzido e apropriar-se dos procedimentos e dos gêneros
apropriar-se dos procedimentos e dos gêneros textuais
textuais envolvidos na realização de pesquisas.
envolvidos na realização de pesquisas.
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Marcas do discurso reportado e de citações.

Tipos e processos de pesquisa.
Curadoria de informações e conteúdos em meio
digital.

(EM13LP31)
Compreender criticamente textos de divulgação
científica, orais, escritos e multissemióticos de
diferentes áreas do conhecimento, identificando sua
organização tópica e a hierarquização das informações,
identificando e descartando fontes não confiáveis e
problematizando enfoques tendenciosos ou
superficiais.

(EMEJALP31M1LP12PE)
Compreender criticamente textos de divulgação científica de
diferentes áreas do conhecimento, identificando a
organização tópica, a hierarquização das informações, os
efeitos de sentido e os aspectos multissemióticos e
multimodais em textos orais e escritos, em diferentes mídias e
suportes, descartando fontes não confiáveis e
problematizando enfoques tendenciosos ou superficiais.

Organização tópica, hierarquização das
informações, efeitos de sentido em textos de
divulgação científica, orais, escritos e
multissemióticos e multimodais de diferentes
áreas do conhecimento.

(EM13LP33)
(EMEJALP33M1LP13PE)
Selecionar, elaborar e utilizar instrumentos de coleta de
Selecionar, elaborar e utilizar instrumentos de coleta de
dados e informações (questionários, enquetes,
dados e informações (questionários, enquetes, mapeamentos,
mapeamentos, opinários) e de tratamento e análise dos opinários) e de tratamento e análise dos conteúdos obtidos,
conteúdos obtidos, que atendam adequadamente a
que atendam adequadamente a diferentes objetivos de
diferentes objetivos de pesquisa.
pesquisa.

Instrumentos de coletas de dados: questionários,
enquetes, mapeamentos, opinários, etc. Análise,
tratamento e (re)textualização de dados e
informações.

(EM13LP35)
Utilizar adequadamente ferramentas de apoio a
apresentações orais, escolhendo e usando tipos e
tamanhos de fontes que permitam boa visualização,
topicalizando e/ou organizando o conteúdo em itens,
inserindo de forma adequada, imagens, gráficos,
tabelas, formas e elementos gráficos, dimensionando a
quantidade de texto e imagem por slide e usando, de
forma harmônica, recursos (efeitos de transição, slides
mestres, layouts personalizados, gravação de áudios em
slides etc.).

Contexto de produção, circulação e recepção de
textos de apresentações orais.
Especificidades de softwares e aplicativos de
apresentação. Tratamento de conteúdo.
Recursos linguísticos, multissemióticos e efeitos
de sentido.

(EMEJALP35M1LP14PE)
Utilizar, adequadamente, ferramentas de apoio a
apresentações orais, escolhendo e usando tipos e tamanhos
de fontes que permitam boa visualização, topicalizando e/ou
organizando o conteúdo em itens, inserindo, de forma
adequada, imagens, gráficos, tabelas, formas e elementos
gráficos; dimensionando a quantidade de texto e imagem por
slide e usando, de forma harmônica, recursos (efeitos de
transição, slides mestres, layouts personalizados, gravação de
áudios em slides etc.).
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(EM13LP25)
(EMEJALP25M1LP15PE)
Práticas de oralidade: escuta atenta, turno e
Participar de reuniões na escola (conselho de escola e
Promover e participar de reuniões na escola (conselho de
tempo de fala. Tomada de nota. Réplica
de classe, grêmio livre etc.), agremiações, coletivos ou escola e de classe, grêmio livre etc.), agremiações, coletivos ou (posicionamento responsável em relação a temas,
movimentos, entre outros, em debates, assembleias,
movimentos etc., em debates, assembleias, fóruns de
visões de mundo e ideologias veiculados por
fóruns de discussão etc., exercitando a escuta atenta,
discussão etc., exercitando a escuta atenta, respeitando seu
textos e atos de linguagem). Estratégias
respeitando seu turno e tempo de fala, posicionando-se
turno e tempo de fala, posicionando-se de forma
linguísticas típicas de negociação e de apoio e/ou
de forma fundamentada, respeitosa e ética diante da
fundamentada, respeitosa e ética diante da apresentação de
de consideração do discurso do outro. Polidez
apresentação de propostas e defesas de opiniões,
propostas e defesas de opiniões, usando estratégias
linguística.
usando estratégias linguísticas típicas de negociação e
linguísticas típicas de negociação e de apoio e/ou de
de apoio e/ou de consideração do discurso do outro
consideração do discurso do outro (como solicitar
(como solicitar esclarecimento, detalhamento, fazer
esclarecimento, detalhamento, fazer referência direta ou
referência direta ou retomar a fala do outro,
retomar a fala do outro, parafraseando-a para endossá-la,
parafraseando-a para endossá-la, enfatizá-la,
enfatizá-la, complementá-la ou enfraquecê-la), considerando
complementá-la ou enfraquecê-la), considerando
propostas alternativas e reformulando seu posicionamento,
propostas alternativas e reformulando seu
quando for caso, com vistas ao entendimento e ao bem
posicionamento, quando for caso, com vistas ao
comum.
entendimento e ao bem comum.
(EM13LP39)
(EMEJALP39M1LP16PE)
Usar procedimentos de checagem de fatos noticiados e Usar procedimentos de checagem de fatos noticiados e fotos
fotos publicadas (verificar/avaliar veículo, fonte, data e
publicadas (verificar/avaliar veículo, fonte, data e local da
local da publicação, autoria, URL, formatação; comparar
publicação, autoria, URL, formatação; comparar diferentes
diferentes fontes; consultar ferramentas e sites
fontes; consultar ferramentas e sites checadores etc.), de
checadores etc.), de forma a combater a proliferação de forma a combater a proliferação de notícias falsas (fake news).
notícias falsas (fake news).
(EM13LP43)
Atuar de forma fundamentada, ética e crítica na
produção e no compartilhamento de comentários,
textos noticiosos e de opinião, memes, gifs, remixes
variados etc. em redes sociais ou outros ambientes
digitais.

(EMEJALP43M1LP17PE)
Atuar, de forma fundamentada, ética e crítica, na produção e
no compartilhamento de comentários, textos noticiosos e de
opinião, memes, gifs, remixes variados etc. em redes sociais
ou outros ambientes digitais.
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Checagem de fatos
Leitura crítica de mídias: autor, formato, público,
conteúdo e propósito de cada texto.

O cyberbullying; dimensões éticas no trato e
compartilhamento de conteúdo pela Internet e
consequências na vida da pessoa atingida.
Gêneros textuais digitais.

(EM13LP02)
Estabelecer relações entre as partes do texto, tanto na
produção como na leitura/escuta, considerando a
construção composicional e o estilo do gênero,
usando/reconhecendo adequadamente elementos e
recursos coesivos diversos que contribuam para a
coerência, a continuidade do texto e sua progressão
temática, e organizando informações, tendo em vista as
condições de produção e as relações lógico-discursivas
envolvidas (causa/efeito ou consequência;
tese/argumentos; problema /solução;
definição/exemplos etc.).

(EMEJALP02M1LP18PE)
Relacionar, em textos de diferentes tipologias, suportes e
mídias, os recursos coesivos e os operadores argumentativos
empregados pelo autor, considerando a construção
composicional e as especificidades do gênero e as relações
lógico- discursivas envolvidas (causa/efeito ou consequência;
tese/argumentos; problema/solução; definição/exemplos
etc.).

Textualidade / Elementos da Textualidade.
Especificidades composicionais.
Escolhas estilísticas, semânticas e efeitos de
sentido.
Relações lógico-discursivas, coesão e coerência.

(EM13LP05)
Analisar, em textos argumentativos, os
posicionamentos assumidos, os movimentos
argumentativos (sustentação, refutação/ contraargumentação e negociação) e os argumentos utilizados
para sustentá-los, para avaliar sua força e eficácia, e
posicionar- se criticamente diante da questão discutida
e/ou dos argumentos utilizados, recorrendo aos
mecanismos linguísticos necessários.

(EMEJALP05M1LP19PE)
Analisar, em textos argumentativos, os movimentos
argumentativos (posicionamentos, sustentação,
refutação/contra- argumentação e negociação), para avaliar
sua força e eficácia, posicionando-se, criticamente, diante de
questões discutidas e/ou de argumentos utilizados,
recorrendo aos mecanismos linguísticos necessários.

Texto argumentativo (artigo de opinião, carta do
leitor, dissertação argumentativa, etc.). Tese.
Tipos de argumentos. Modalizadores.
Diferentes formas de composição dos parágrafos.

(EM13LP15)
(EMEJALP15M1LP20PE)
Planejar, produzir, revisar, editar, reescrever e avaliar Planejar, produzir, revisar, avaliar e reescrever textos escritos,
textos escritos e multissemióticos, considerando sua
orais e multissemióticos, considerando sua adequação às
adequação às condições de produção do texto, no que
condições de produção, no que diz respeito ao lugar social a
diz respeito ao lugar social a ser assumido e à imagem ser assumido e à imagem que se pretende passar a respeito de
que se pretende passar a respeito de si mesmo, ao
si mesmo, ao leitor pretendido, ao veículo e mídia em que o
leitor pretendido, ao veículo e mídia em que o texto ou texto ou produção cultural vai circular, ao contexto imediato e
produção cultural vai circular, ao contexto imediato e
sócio-histórico mais geral, ao gênero textual em questão e
sócio-histórico mais geral, ao gênero textual em
suas regularidades, à variedade linguística apropriada a esse
questão e suas regularidades, à variedade linguística
contexto e ao uso do conhecimento dos aspectos notacionais
apropriada a esse contexto e ao uso do conhecimento
(ortografia padrão, pontuação adequada, mecanismos de
dos aspectos notacionais (ortografia padrão, pontuação
concordância nominal e verbal, regência verbal e nominal
adequada, mecanismos de concordância nominal e
etc.).
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Etapas do processo de escrita: planejamento,
elaboração, revisão, edição, reescrita/redesign e
avaliação de diversos gêneros.
Especificidades composicionais, linguísticas,
semânticas, semióticas e efeitos de sentido.
Conhecimento dos aspectos notacionais
(ortografia padrão, pontuação adequada,
mecanismos de concordância nominal e verbal,
regência verbal e nominal etc.).

verbal, regência verbal etc.), sempre que o contexto o
exigir.
(EM13LP16)
Produzir e analisar textos orais, considerando sua
adequação aos contextos de produção, à forma
composicional e ao estilo do gênero em questão, à
clareza, à progressão temática e à variedade linguística
empregada, como também aos elementos relacionados
à fala (modulação de voz, entonação, ritmo, altura e
intensidade, respiração etc.) e à cinestesia (postura
corporal, movimentos e gestualidade significativa,
expressão facial, contato de olho com plateia etc.).

(EMEJALP16M1LP21PE)
Produzir e analisar textos orais formais da instância pública,
considerando sua adequação aos contextos de produção, à
forma composicional e ao estilo do gênero em questão, à
clareza, à progressão temática e à variedade linguística
empregada, como também aos elementos relacionados à fala
e à sinestesia.

Especificidades e regularidades dos gêneros orais
(seminário, debate regrado, exposição oral,
entrevista, testemunho, relato de experiência
pessoal, mesa-redonda, etc.).
Normas de participação adequadas à situação de
produção oral, variedade linguística adequada ao
contexto e aos interlocutores, recursos
prosódicos, paralinguísticos e sinestésicos da
linguagem oral.

(EM13LP17)
Elaborar roteiros para a produção de vídeos variados
(vlog, videoclipe, videominuto, documentário etc.),
apresentações teatrais, narrativas multimídia e
transmídia, podcasts, playlists comentadas etc., para
ampliar as possibilidades de produção de sentidos e
engajar-se em práticas autorais e coletivas.

(EMEJALP17M1LP22PE) Elaborar roteiros para a produção de
vídeos variados (vlog, videoclipe, videominuto, documentário
etc.), apresentações teatrais, narrativas multimídia e
transmídia, podcasts, playlists comentadas etc., para ampliar
as possibilidades de produção de sentidos e engajar-se em
práticas autorais e coletivas.

Regularidades e especificidades de roteiros para a
produção de gêneros que articulem diferentes
linguagens e mídias (vlog, videoclipe,
videominuto, documentário etc.), apresentações
teatrais, narrativas multimídia e transmídia,
podcasts, playlists comentadas etc.

(EM13LP18) Utilizar softwares de edição de textos,
(EMEJALP18M1LP23PE) Utilizar softwares de edição de textos,
fotos, vídeos e áudio, além de ferramentas e ambientes
fotos, vídeos e áudio, além de ferramentas e ambientes
colaborativos para criar textos e produções
colaborativos para criar textos e produções multissemióticas
multissemióticas com finalidades diversas, explorando
com finalidades diversas, explorando os recursos e efeitos
os recursos e efeitos disponíveis e apropriando-se de
disponíveis, apropriando-se de práticas colaborativas de
práticas colaborativas de escrita, de construção coletiva
escrita, de construção coletiva do conhecimento e de
do conhecimento e de desenvolvimento de projetos.
desenvolvimento de projetos.
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Letramento midiático: contexto de produção,
circulação e recepção de texto. Aspectos
multissemióticos e efeitos de sentido.
Especificidades das práticas colaborativas de
escrita.
Processos de produção textual multimídia e
transmídia.

LÍNGUA PORTUGUESA
2º MÓDULO
Habilidade da Área da BNCC

Habilidades específicas dos Componentes

Objetos do Conhecimento

(EM13LGG101)
Compreender e analisar processos de produção e
circulação de discursos, nas diferentes linguagens, para
fazer escolhas fundamentadas em função de interesses
pessoais e coletivos.

(EMEJALGG101M2LP01PE)
Analisar e reconhecer efeitos de sentido decorrentes de
escolhas do vocabulário, recursos estilísticos e
morfossintáticos nos diferentes gêneros, considerando os
processos de produção e circulação de discursos,
reconhecendo marcadores, estratégias e recursos discursivos.

Contexto de produção e circulação de discursos,
em linguagens diversas, escolha vocabular e
efeitos de sentido. Recursos estilísticos e
morfossintáticos.
Aspectos composicionais e estilísticos de gêneros
textuais diversos. Relações lógico - discursivas
presentes nos textos. Coesão e coerência textuais.
Marcadores discursivos regionais.

(EM13LGG105)
Analisar e experimentar diversos processos de
remidiação de produções multissemióticas, multimídia
e transmídia, desenvolvendo diferentes modos de
participação e intervenção social.

(EMEJALGG105M2LP02PE)
Representar processos de atualização midiática em textos
multissemióticos por meio da produção textual escrita e
(re)textualização.

Estudo dos gêneros multissemióticos /
multimodais.

(EM13LGG201)
Utilizar as diversas linguagens (artísticas, corporais e
verbais) em diferentes contextos, valorizando-as como
fenômeno social, cultural, histórico, variável,
heterogêneo e sensível aos contextos de uso.

(EMEJALGG201M2LP03PE)
Identificar, em diferentes gêneros textuais, a língua como
forma de representação social de grupos que têm sido objeto
de discriminação, preconceito e invisibilização (o índio, a
mulher, o negro, o imigrante, o homossexual, o idoso, o pobre
e outros), compreendendo criticamente o modo como
constituem-se e (re) produzem significação e ideologia.

Relação entre língua e poder (poder vinculado a
raízes históricas e estrutura social). Literatura de
denúncia, marginal ou periférica: apreciação de
aspectos éticos, estéticos, sociais e políticos em
gêneros artístico-literários de várias linguagens e
semioses.

(EM13LGG302)
Posicionar-se criticamente diante de diversas visões de
mundo presentes nos discursos em diferentes
linguagens, levando em conta seus contextos de
produção e circulação.

(EMEJALGG302M2LP04PE)
Reconhecer posicionamentos distintos, explícitos e implícitos,
relativos a um mesmo tema em textos argumentativos,
defendendo de forma crítica, ética e fundamentada por meio
de evidências da realidade, dados estatísticos, argumento de
autoridade, exemplificação, alusão histórica, citação, leis etc.

Prática de Leitura Analítica. Diferenças entre
Compreensão, Interpretação e Análise Textual.
Estudo dos textos argumentativos tipos de
argumentos. Estratégias argumentativas para
apresentar e defender um posicionamento crítico.

(EM13LGG103)
Analisar o funcionamento das linguagens, para
interpretar e produzir criticamente discursos em textos
de diversas semioses (visuais, verbais, sonoras,
gestuais).
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(EM13LGG303)
Debater questões polêmicas de relevância social,
analisando diferentes argumentos e opiniões, para
formular, negociar e sustentar posições, frente à análise
de perspectivas distintas.

(EMEJALGG303M2LP05PE)
Debater, de forma crítica, ética e fundamentada, questões
relacionadas a conflitos culturais, sociais, políticos e
econômicos, seus diferentes discursos e pontos de vista.

Domínio Discursivo/Práticas Discursivas. Gêneros
textuais orais: debate, seminário, júri simulado
etc. Intertextualidade e interdiscursividade.
Recursos expressivos e efeitos de sentido.
Tipos de argumentos.
Estratégias argumentativas considerando o
contexto de comunicação."

(EM13LGG502)
Analisar criticamente preconceitos, estereótipos e
relações de poder presentes nas práticas corporais,
adotando posicionamento contrário a qualquer
manifestação de injustiça e desrespeito a direitos
humanos e valores democráticos.

(EMEJALGG502M2LP06PE)
Identificar, em textos verbais e não verbais, a representação
explícita e/ou implícita de respeito à diversidade, aos direitos
humanos e aos valores democráticos.

Estratégias de leitura.
Informações implícitas no texto (pressupostos e
subentendidos).

(EM13LGG601)
Apropriar-se do patrimônio artístico de diferentes
tempos e lugares, compreendendo a sua diversidade,
bem como os processos de legitimação das
manifestações artísticas na sociedade, desenvolvendo
visão crítica e histórica.

(EMEJALGG601M2LP07PE)
Fruir e apreciar, criticamente, textos artísticos e literários
representados em diferentes linguagens, suportes e mídias,
observando as especificidades, os aspectos estilísticos e
linguísticos, os contextos de produção e recepção, o propósito
comunicativo e os princípios éticos.

Estudo dos aspectos éticos, estéticos,
Estilísticos, históricos, sociais e políticos em
gêneros artístico-literários de várias linguagens e
semioses.

(EM13LGG603)
Expressar-se e atuar em processos de criação autorais
individuais e coletivos nas diferentes linguagens
artísticas (artes visuais, audiovisual, dança, música e
teatro) e nas intersecções entre elas, recorrendo a
referências estéticas e culturais, conhecimentos de
naturezas diversas (artísticos, históricos, sociais e
políticos) e experiências individuais e coletivas.

(EMEJALGG603M2LP08PE)
Produzir textos verbais e não verbais (fotografias, produção de
vídeo, animação digital etc.) individuais e coletivos,
considerando etapas de reescrita, edição e revisão, servindose de diferentes linguagens, mídias e contextos regionais.

Planejamento, produção, revisão e edição de
textos orais, escritos e multimodais.
Processos de produção textual multimídia e
transmídia.
Usos expressivos de recursos linguísticos,
paralinguísticos ou cinésicos.
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(EM13LGG701)
Explorar tecnologias digitais da informação e
comunicação (TDIC), compreendendo seus princípios e
funcionalidades, e utilizá-las de modo ético, criativo,
responsável e adequado a práticas de linguagem em
diferentes contextos.

(EMEJALGG701M2LP09PE)
Analisar criticamente os processos de comunicação dentro do
contexto da Sociedade em Rede e Cultura Digital e textos
produzidos em ambientes virtuais, que impactam a
compreensão de mundo e as relações interpessoais,
reconhecendo marcadores, estratégias e recursos discursivos
pertinentes aos gêneros digitais.

Estrutura e especificidades dos gêneros digitais,
contextualizando a produção, circulação e
recepção de gêneros da cultura digital: podcast,
vlog, blog, enzines, fanzines, etc. Novas práticas
sociais que impactam nos processos de
comunicação e linguagem (comunicação e
linguagem e utilização de apps).

(EMEJALGG704M2LP10PE)
Reconhecer e empregar processos de pesquisa que envolvem
textos jornalísticos em blogs, redes sociais e sites.

Curadoria de informações e apreciação de
aspectos éticos, estéticos e
Políticos em gêneros artístico-literários de várias
linguagens e semioses.

(EM13LGG702)
Avaliar o impacto das tecnologias digitais da informação
e comunicação (TDIC) na formação do sujeito e em suas
práticas sociais, para fazer uso crítico dessa mídia em
práticas de seleção, compreensão e produção de
discursos em ambiente digital
(EM13LGG704)
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.

(EM13LP47)
(EMEJALP47M2LP01PE)
Mapeamento de práticas do campo artísticoParticipar de eventos (saraus, competições orais,
Promover e/ou participar de práticas de compartilhamento de literário, considerando espaços físicos e digitais.
audições, mostras, festivais, feiras culturais e literárias, leitura/recepção de obras literárias/manifestações artísticas,
Processos de produção de textos orais, escritos
rodas e clubes de leitura, cooperativas culturais, jograis,
visando ampliar o repertório literário e a inserção nas
em gêneros do campo artístico-literário (saraus,
repentes, slams etc.), inclusive para socializar obras da
diferentes práticas culturais contemporâneas.
competições orais, audições,mostras, festivais,
própria autoria (poemas, contos e suas variedades,
feiras culturais e literárias, rodas e clubes de
roteiros e microrroteiros, videominutos, playlists
leitura, cooperativas culturais, jograis, slams etc.)
comentadas de música, etc.) e/ou interpretar obras de
para socializar obras da própria autoria (contos,
outros, inserindo-se nas diferentes práticas culturais de
crônicas, poemas-cordel, repentes, haicai, roteiros
seu tempo.
de vídeos, de filmes, de peças teatrais, etc.)
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(EM13LP48)
Identificar assimilações, rupturas e permanências no
processo de constituição da literatura brasileira e ao
longo de sua trajetória, por meio da leitura e análise de
obras fundamentais do cânone ocidental, em especial
da literatura portuguesa, para perceber a historicidade
de matrizes e procedimentos estéticos.

(EMEJALP48M2LP02PE)
Identificar, no macrossistema literário, em língua portuguesa,
assimilações, rupturas e permanências no processo de
constituição da literatura brasileira por meio da leitura e
análise de obras de diferentes contextos, épocas, gêneros e
autores(as), para perceber as diferenças e confluências de
recursos estilísticos, estéticos, bem como os discursos de
invisibilização ao longo da história, posicionando-se,
criticamente, acerca deles.

Condições de produção, circulação e recepção de
diversos autores (as), gêneros e estilos da
literatura brasileira e ocidental, canônicos ou não.
Especificidades da linguagem literária. Recursos
linguísticos, multissemióticos e efeitos de sentido.
Práticas de letramento literário.
Romantismo. Realismo. Naturalismo.
Parnasianismo. Simbolismo.

(EM13LP50)
Analisar relações intertextuais e interdiscursivas entre
obras de diferentes autores e gêneros literários de um
mesmo momento histórico e de momentos históricos
diversos, explorando os modos como a literatura e as
artes em geral se constituem, dialogam e se
retroalimentam.

(EMEJALP50M2LP03PE)
Analisar relações intertextuais e interdiscursivas entre obras
de diferentes autores e gêneros literários de um mesmo
momento histórico e de momentos históricos diversos,
explorando os modos como a literatura e as artes em geral se
constituem, dialogam e se influenciam, por meio de fruição,
vivência e reflexão crítica.

Contexto de produção, circulação e recepção de
textos literários.
Intertextualidade e interdiscursividade.
Práticas de letramento literário.

(EM13LP52)
Analisar obras significativas das literaturas brasileiras e
de outros países e povos, em especial a portuguesa, a
indígena, a africana e a latino-americana, com base em
ferramentas da crítica literária (estrutura da
composição, estilo, aspectos discursivos) ou outros
critérios relacionados a diferentes matrizes culturais,
considerando o contexto de produção (visões de
mundo, diálogos com outros textos, inserções em
movimentos estéticos e culturais etc.) e o modo como
dialogam com o presente.

(EMEJALP52M2LP04PE)
Repertórios de leitura: literatura brasileira,
Analisar obras significativas da literatura brasileira e de outros
indígena, africana, afro-brasileira e latinopaíses e povos, em especial a portuguesa, a indígena, a
americana.
africana, a afro-brasileira e a latino- americana, por meio de
Condições de produção, circulação e recepção de
práticas de leitura que considerem a fruição, as vivências
textos da literatura brasileira e ocidental.
subjetivas do leitor com a obra literária, bem como os
Apreciação (avaliação de aspectos éticos,
aspectos estéticos, estilísticos, temáticos, discursivos ou
estéticos, sociais, históricos e políticos em textos e
outros critérios relacionados a diferentes matrizes culturais,
produções artísticas e culturais etc.).
considerando o contexto de produção, visões de mundo,
Réplica (posicionamento responsável em relação a
diálogos com outros textos, inserções em movimentos
temas, visões de mundo e ideologias veiculados
estéticos, culturais etc. e o modo como dialogam com o
por textos e atos de linguagem).
presente.
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(EM13LP34)
(EMEJALP34M2LP05PE)
Contexto de produção, circulação e recepção de
Produzir textos para a divulgação do conhecimento e de
Produzir textos para a divulgação de conhecimentos e de
textos do campo de práticas de estudo e pesquisa
resultados de levantamentos e pesquisas – texto
resultados de pesquisas, considerando o contexto de
(relatório, relatório multimidiático de campo,
monográfico, ensaio, artigo de divulgação científica,
produção, o gênero de divulgação científica escolhido, de
reportagem científica, mapas dinâmicos etc.).
verbete de enciclopédia (colaborativa ou não),
forma a engajar-se em processos significativos de socialização.
Ideias principais e secundárias;
infográfico (estático ou animado), relato de
Palavras-chave.
experimento, relatório, relatório multimidiático de
Produção de resumo e resenha.
campo, reportagem científica, podcast ou vlog
Curadoria de informação.
científico, apresentações orais, seminários,
Especificidades dos gêneros de divulgação
comunicações em mesas redondas, mapas dinâmicos
científica: linguagem, mídias, recursos
etc. –, considerando o contexto de produção e
multissemióticos e efeitos de sentido.
utilizando os conhecimentos sobre os gêneros de
divulgação científica, de forma a engajar- se em
processos significativos de socialização e divulgação do
conhecimento.
(EM13LP25)
Participar de reuniões na escola (conselho de escola e
de classe, grêmio livre, etc.), agremiações , coletivos, ou
movimentos , entre outros, em debates, assembleias,
fóruns de discussão etc., exercitando a escuta atenta,
respeitando seu turno e tempo de fala, posicionando-se
de forma Fundamentada, respeitosa e ética diante da
apresentação de propostas e defesas de opiniões,
usando estratégias linguísticas típicas de negociação e
de apoio e/ou de consideração do discurso do outro
(como solicitar esclarecimento, detalhamento, fazer
referência direta ou retomar a fala do outro,
parafraseando-a para endossá-la, enfatizá-la,
complementá-la ou enfraquecê-la), considerando
propostas alternativas e reformulando seu
posicionamento, quando for caso, com vistas ao
entendimento e ao bem comum.

(EMEJALP25M2LP06PE)
Promover e participar de reuniões na escola (conselho de
escola e de classe, grêmio livre, etc.), agremiações, coletivos
ou movimentos, entre outros, em debates, assembleias,
fóruns de discussão etc., exercitando a escuta atenta,
respeitando seu turno e tempo de fala, posicionando-se de
forma fundamentada, respeitosa e ética diante da
apresentação de propostas e defesas de opiniões, usando
estratégias linguísticas típicas de negociação e de apoio e/ou
de consideração do discurso do outro como: solicitar
esclarecimento, detalhamento, fazer referência direta ou
retomar a fala do outro, parafraseando-a para endossá-la,
enfatizá-la, complementá-la ou enfraquecê-la, considerando
propostas alternativas e reformulando seu posicionamento,
quando for caso, com vistas ao entendimento e ao bem
comum.
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Seleção vocabular e efeitos de sentido.
Inferências e implícitos (pressupostos e
subentendidos).
Modalizadores.
Estratégias argumentativas.
Práticas de oralidade: escuta atenta, turno e
tempo de fala; tomada de nota; réplica
(posicionamento responsável em relação a temas,
visões de mundo e ideologias veiculados por
textos e atos de linguagem.
Estratégias linguísticas típicas de negociação e de
apoio e/ou de consideração do discurso do outro.
Estratégias típicas de negociação: polidez
linguística.

(EM13LP29)
Resumir e resenhar textos, por meio do uso de
paráfrases, de marcas do discurso reportado e de
citações, para uso em textos de divulgação de estudos e
pesquisas.

(EMEJALP29M2LP07PE)
Resumir e resenhar textos, por meio do uso de paráfrases, de
marcas do discurso reportado e de citações, para uso em
textos de divulgação de estudos e pesquisas.

Gêneros textuais: resumo e resenha.
Marcas do discurso reportado e de citações.
Leitura e análise das especificidades de gêneros
de divulgação científica.

(EM13LP35)
Utilizar adequadamente ferramentas de apoio a
apresentações orais, escolhendo e usando tipos e
tamanhos de fontes que permitam boa visualização,
topicalizando e/ou organizando o conteúdo em itens,
inserindo de forma adequada, imagens, gráficos,
tabelas, formas e elementos gráficos, dimensionando a
quantidade de texto e imagem por slides e usando, de
forma harmônica, recursos (efeitos de transição, slides
mestres, layouts personalizados, gravação de áudio em
slides etc.)

(EMEJALP35M2LP08PE)
Utilizar, adequadamente, ferramentas de apoio a
apresentações orais, escolhendo e usando tipos e tamanhos
de fontes que permitam boa visualização, topicalizando e/ou
organizando o conteúdo em itens, inserindo, de forma
adequada, imagens, gráficos, tabelas, formas e elementos
gráficos, dimensionando a quantidade de texto e imagem por
slide e usando, de forma harmônica, recursos (efeitos de
transição, slides mestres, layouts personalizados, gravação de
áudio em slides etc.)

Contexto de produção, circulação e recepção de
textos de apresentações orais.
Especificidades de softwares e aplicativos de
apresentação.
Tratamento de conteúdo.
Recursos linguísticos, multissemióticos e efeitos
de sentido.

(EM13LP37PE)
Conhecer e analisar diferentes projetos editoriais –
institucionais, privados, públicos, financiados,
independentes etc. –, de forma a ampliar o repertório
de escolhas possíveis de fontes de informação e
opinião, reconhecendo o papel da mídia plural para a
consolidação da democracia.

(EMEJALP37M2LP09PE)
Contexto de produção, circulação e recepção de
Conhecer e analisar projetos editoriais em diferentes suportes
textos do campo jornalístico- midiático.
como forma de ampliar o repertório de escolhas possíveis, de
Projetos editoriais, suas especificidades
fontes de informação e opinião, reconhecendo o papel da
linguísticas, semânticas, multissemióticas e efeitos
mídia plural para a consolidação da democracia.
de sentido.

(EM13LP40)
Analisar o fenômeno da pós-verdade – discutindo as
condições e os mecanismos de disseminação de fake
news e também exemplos, causas e consequências
desse fenômeno e da prevalência de crenças e opiniões
sobre fatos –, de forma a adotar atitude crítica em
relação ao fenômeno e desenvolver uma postura
flexível que permita rever crenças e opiniões quando
fatos apurados as contradisserem.

(EMEJALP40M2LP10PE)
Analisar o fenômeno da pós-verdade- discutindo as condições
e os mecanismos de disseminação de fake news (exemplos,
causas e consequências desse fenômeno) e da prevalência de
crenças e opiniões sobre fatos -, de forma a adotar atitude
crítica em relação ao fenômeno e desenvolver uma postura
flexível que permita rever crenças e opiniões quando fatos
apurados as contradisserem.
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Critérios de curadoria: evidências, fontes,
contexto, propósito, atualidade, relevância,
autoridade.
Regularidades das fake news (manchetes
sensacionalistas, ausência de fontes etc.) e das
marcas de radicalização do discurso
(generalizações, usos de chavões e expressões
feitas, desconsideração do lugar e da perspectiva
do outro). Apreciação e réplica.

(EM13LP01)
(EMEJALP01M2LP11PE)
Condições de produção e circulação de gêneros de
Relacionar o texto, tanto na produção como na leitura/ Relacionar o texto, tanto na produção como na leitura/escuta,
diferentes práticas discursivas.
escuta, com suas condições de produção e seu contexto
com suas condições de produção e seu contexto sócioLeitura, escuta e apreciação de gêneros de
sócio-histórico de circulação (leitor/audiência previstos, histórico de circulação (leitor/audiência previstos, objetivos, diferentes autores (as), épocas e escolas literárias.
objetivos, pontos de vista e perspectivas, papel social
pontos de vista e perspectivas, papel social do autor, época,
Processos de produção de textos orais e escritos.
do autor, época, gênero do discurso etc.), de forma a
gênero do discurso etc.), de forma a ampliar as possibilidades
Práticas de multiletramento.
ampliar as possibilidades de construção de sentidos e de construção de sentidos e de análise crítica e produzir textos
de análise crítica e produzir textos adequados a
adequados a diferentes situações.
diferentes situações.
(EM13LP07)
(EMEJALP07M2LP12PE)
Analisar, em textos de diferentes gêneros, marcas que
Analisar, em textos de diferentes gêneros, marcas que
expressam a posição do enunciador frente àquilo que é expressam a posição do enunciador frente àquilo que é dito:
dito: uso de diferentes modalidades (epistêmica,
uso de diferentes modalidades (epistêmica, deôntica e
deôntica e apreciativa) e de diferentes recursos
apreciativa) e de diferentes recursos gramaticais que operam
gramaticais que operam como modalizadores (verbos
como modalizadores (verbos modais, tempos e modos
modais, tempos e modos verbais, expressões modais,
verbais, expressões modais, adjetivos, locuções ou orações
adjetivos, locuções ou orações adjetivas, advérbios,
adjetivas, advérbios, locuções ou orações adverbiais,
locuções ou orações adverbiais, entonação etc.), uso de entonação etc.), uso de estratégias de impessoalização (uso de
estratégias de impessoalização (uso de terceira pessoa
terceira pessoa e de voz passiva etc.), com vistas ao
e de voz passiva etc.), com vistas ao incremento da
incremento da compreensão e da criticidade e ao manejo
compreensão e da criticidade e ao manejo adequado
adequado desses elementos nos textos produzidos,
desses elementos nos textos produzidos, considerando
considerando os contextos de produção.
os contextos de produção.

Contexto de produção e circulação dos gêneros
textuais.
Modalizadores discursivos.
Estratégias de posicionamento do interlocutor.
Estratégias de impessoalização da linguagem.
Tipos de argumentos e contra- argumentos.

(EM13LP08)
(EMEJALP08M2LP13PE)
Analisar elementos e aspectos da sintaxe do português, Analisar elementos e aspectos da sintaxe do português, como
como a ordem dos constituintes da sentença (e os
a ordem dos constituintes da sentença (e os efeitos que
efeito que causam sua inversão), a estrutura dos
causam sua inversão), a estrutura dos sintagmas, as categorias
sintagmas, as categorias sintáticas, os processos de
sintáticas, os processos de coordenação e subordinação (e os
coordenação e subordinação (e os efeitos de seus usos)
efeitos de seus usos) e a sintaxe de concordância e de
e a sintaxe de concordância e de regência, de modo a
regência, de modo a potencializar os processos de
potencializar os processos de compreensão e produção
compreensão e produção de textos e a possibilitar escolhas
de textos e a possibilitar escolhas adequadas à situação
adequadas à situação comunicativa.
comunicativa.

Aspectos sintáticos e semânticos da coordenação
e da subordinação.
Regras gerais específicas de concordância verbal,
nominal, regência verbal e regência nominal e
efeitos de sentido.
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(EM13LP09)
Comparar o tratamento dado pela gramática
tradicional e pelas gramáticas de uso contemporâneas
em relação a diferentes tópicos gramaticais, de forma a
perceber as diferenças de abordagem e o fenômeno da
variação linguística e analisar motivações que levam ao
predomínio do ensino da norma-padrão na escola.

(EMEJALP09M2LP14PE)
Reconhecer as implicações de sentido no uso das normas
gramaticais em diversas situações comunicativas,
identificando ou percebendo o tratamento dado pela
gramática tradicional e pelas gramáticas de uso
contemporâneo em relação a diferentes tópicos gramaticais,
bem como compreender o fenômeno da variação linguística e
refletir sobre as causas que contribuem para o predomínio do
ensino da norma-padrão na escola.

Regras, normas e regularidades das gramáticas
(normativas descritivas, prescritivas, "de uso").
Contextos de produção, circulação e recepção de
textos.
Variação linguística: variedades de prestígio,
norma culta e variedades estigmatizadas.
Usos do português brasileiro contemporâneo.

(EM13LP15)
(EMEJALP15M2LP15PE)
Planejar, produzir, revisar, editar, reescrever e avaliar
Planejar, produzir, revisar, avaliar e reescrever textos escritos
textos escritos e multissemióticos, considerando sua
orais e multissemióticos, considerando sua adequação às
adequação às condições de produção do texto, no que
condições de produção, no que diz respeito ao lugar social a
diz respeito ao lugar social a ser assumido e à imagem ser assumido e à imagem que se pretende passar a respeito de
que se pretende passar a respeito de si mesmo, ao
si mesmo, ao leitor pretendido, ao veículo e mídia em que o
leitor pretendido, ao veículo e mídia em que o texto ou texto ou produção cultural vai circular, ao contexto imediato e
produção cultural vai circular, ao contexto imediato e
sócio-histórico mais geral, ao gênero textual em questão e
sócio-histórico mais geral, ao gênero textual em
suas regularidades, à variedade linguística apropriada a esse
questão e suas regularidades, à variedade linguística
contexto e ao uso do conhecimento dos aspectos notacionais
apropriada a esse contexto e ao uso do conhecimento
(ortografia padrão, pontuação adequada, mecanismos de
dos aspectos notacionais (ortografia padrão, pontuação
concordância nominal e verbal, regência verbal e nominal
adequada, mecanismos de concordância nominal e
etc.).
verbal, regência verbal), sempre que o contexto o exigir.

Etapas do processo de escrita: planejamento,
elaboração, revisão, edição, reescrita/redesign e
avaliação de diversos gêneros.
Propósito comunicativo. Contexto de produção,
circulação e recepção.
Especificidades composicionais, linguísticas,
semânticas, semióticas, estilísticas e efeitos de
sentido.
Conhecimento dos aspectos notacionais
(ortografia padrão, pontuação adequada,
mecanismos de concordância nominal e verbal,
regência verbal e nominal etc.).

(EM13LP18) Utilizar softwares de edição de textos,
(EMEJALP18M2LP16PE) Utilizar softwares de edição de textos,
fotos, vídeos e áudio, além de ferramentas e ambientes
fotos, vídeos e áudio, além de ferramentas e ambientes
colaborativos para criar textos e produções
colaborativos para criar textos e produções multissemióticas
multissemióticas com finalidades diversas, explorando
com finalidades diversas, explorando os recursos e efeitos
os recursos e efeitos disponíveis e apropriando-se de
disponíveis e apropriando- se de práticas colaborativas de
práticas colaborativas de escrita, de construção coletiva
escrita, de construção coletiva do conhecimento e de
do conhecimento e de desenvolvimento de projetos.
desenvolvimento de projetos.

Letramento midiático: contexto de produção,
circulação e recepção de texto.
Aspectos multissemióticos e efeitos de sentido.
Especificidades das práticas colaborativas de
escrita. Processos de produção textual multimídia
e transmídia.
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LÍNGUA PORTUGUESA
3º MÓDULO
Habilidade da Área da BNCC

Habilidades específicas dos Componentes

Objetos do Conhecimento

(EM13LGG104)
Utilizar as diferentes linguagens, levando em conta seus
funcionamentos, para a compreensão e produção de
textos e discursos em diversos campos de atuação
social.

(EMEJALGG104M3LP01PE)
Utilizar vocabulário adequado à situação discursiva em textos
orais e escritos, verbais e não-verbais, eliminando a
ambiguidade (quando não intencional), garantindo a
expressividade, a coesão, a coerência e a progressão textual.

Escolha vocabular e efeitos de sentido.
Adequação vocabular ao contexto e a
regionalização.
Coerência, elementos de coesão e
intencionalidade discursiva.

(EMEJALGG104M3LP02PE)
Produzir textos orais e escritos em diversas linguagens, mídias
e suportes, considerando o propósito comunicativo, as
especificidades de cada gênero e de cada suporte,
assegurando a interlocução.

"Planejamento, produção, retextualização
(revisão, reescrita).
Reedição de textos, em diferentes mídias,
suportes e níveis de linguagens."

(EM13LGG105)
Analisar e experimentar diversos processos de
remidiação de produções multissemióticas, multimídia
e transmídia, desenvolvendo diferentes modos de
participação e intervenção social.

(EMEJALGG105M3LP03PE)
Analisar formas de apropriação do texto literário em outras
mídias e variados suportes, percebendo efeitos de sentido
desejados decorrentes da intertextualidade e da
interdiscursividade, dos recursos multissemióticos e de seus
processos contemporâneos de remidiação, multimídia e
transmídia.

Ciberliteratura: especificidades da literatura
produzida na web: plataformas de redes sociais,
filmes, telenovelas, propagandas, artes plásticas,
músicas, memes, blog, vlog, fanfics, podcast, etc.
Processos de remidiação, multimídia e transmídia.
Recursos expressivos (linguísticos, gestuais,
artísticos, visuais, multissemióticos, linguagem
híbrida) e seus efeitos de sentidos.

(EM13LGG201)
Utilizar as diversas linguagens (artísticas, corporais e
verbais) em diferentes contextos, valorizando-as como
fenômeno social, cultural, histórico, variável,
heterogêneo e sensível aos contextos de uso.

(EMEJALGG201M3LP04PE)
Analisar textos e práticas de diferentes movimentos literários,
autores(as), épocas, contextos, linguagens e suportes,
percebendo-os como manifestações artístico-culturais,
reconhecendo além de sua função estética, seu potencial
transformador e representativo da experiência humana,
realizando articulação entre as singularidades do letramento
literário e as particularidades do letramento digital.

Práticas de letramento literário.
Literatura contemporânea impressa e digital
(Internet e blogs literários).
Especificidades da escrita literária digital, tais
como: autoria, interatividade, hipertextualização,
linguagem híbrida e multissemiótica.
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(EM13LGG204)
(EMEJALGG204M3LP05PE) Produzir textos argumentativos,
Planejamento, produção e revisão de textos
Dialogar e produzir entendimento mútuo, nas diversas individual e ou colaborativamente, em diferentes linguagens,
argumentativos. Aspectos linguísticos,
linguagens (artísticas, corporais e verbais), com vistas
tipologias suportes, modalidades, gêneros, considerando
multimodais e semânticos dos textos dissertativoao interesse comum pautado em princípios e valores de
proposito comunicativo, interlocutores, especificidades
argumentativos. Operadores argumentativos.
equidade assentados na democracia e nos Direitos
linguísticas e estilísticas, suas formas e seus funcionamentos ,
Coesão e coerência na construção do texto,
Humanos.
para produção de sentidos em diferentes contextos, visando o
Produção de autoria feminina Produção local e
desenvolvimento do senso crítico e à reflexão sobre a postura
regional
(EM13LGG302)
do cidadão, diante das realidades sociais e socioambientais,
Contexto discursivo / intencionalidade discursiva.
Posicionar-se criticamente diante de diversas visões de
considerando as esferas locais, regionais e globais.
Apreciação Réplica
mundo presentes nos discursos em diferentes
Recursos linguísticos e multissemióticos
linguagens, levando em conta seus contextos de
Efeitos de sentido.
produção e de circulação
(EM13LGG303)
Debater questões polêmicas de relevância social,
analisando diferentes argumentos e opiniões, para
formular, negociar e sustentar posições, frente à análise
de perspectivas distintas.

(EMEJALGG303M3LP06PE)
Reconhecer recursos de organização tópica das ideias unidades de composição textual- em textos argumentativos
que tratem de polêmicas sociais e socioambientais de
relevância para a nossa sociedade.

Tópicos frasais: ideia principal e ideias
secundárias.
Textualidade: coerência e coesão;
Recursos de coesão no texto argumentativo.

(EM13LGG703)
Utilizar diferentes linguagens, mídias e ferramentas
digitais em processos de produção coletiva,
colaborativa e projetos autorais em ambientes digitais.

(EMEJALGG703M3LP07PE)
Produzir textos em diferentes linguagens e mídias,
considerando o universo da narrativa transmídia, o propósito
comunicativo, o público, o suporte e as especificidades
linguísticas, semânticas e semióticas dos gêneros em
ambientes digitais.

Contextos de produção, circulação e recepção dos
gêneros. Elementos e especificidades da narrativa
transmídia. Recursos linguísticos, multissemióticos
e efeitos de sentido. Linguagem digital.
Processos de produção individual coletiva,
colaborativa e projetos autorais em ambientes
digitais.

(EM13LP47)
(EMEJALP47M3LP01PE)
Participar de eventos (saraus, competições orais,
Promover e/ou participar de práticas de compartilhamento de
audições, mostras, festivais, feiras culturais e literárias,
leitura/recepção de obras literárias/manifestações artísticas
rodas e clubes de leitura, cooperativas culturais, jograis,
(saraus, mostras, festivais de teatro, música, dança, curtas,
repentes, slams etc.), inclusive para socializar obras da feiras culturais e literárias, rodas e clubes de leitura, mesas de
própria autoria (poemas, contos e suas variedades,
glosa, repentes, slams etc.), apreciando, interpretando e /ou
roteiros e microrroteiros, videominutos, playlists
socializando obras da própria autoria (poemas, contos e suas

Processos de produção de textos orais e escritos
em gêneros do campo artístico-literário (saraus,
competições orais, audições, mostras, festivais,
feiras culturais e literárias, rodas e clubes de
leitura, cooperativas culturais, jograis, slams etc.)
Produção de obras da própria autoria (contos,
crônicas, poemas- cordel, repentes, haicai etc.-,
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comentadas de música etc.) e/ou interpretar obras de
outros, inserindo-se nas diferentes práticas culturais de
seu tempo.

variedades, roteiros e microrroteiros, videominutos, dentre
outros), visando ampliar o repertório literário e a inserção nas
diferentes práticas culturais contemporâneas.

roteiros de vídeos, de filmes, de peças teatrais
etc.).

(EM13LP48)
(EMEJALP48M3LP02PE)
Identificar assimilações, rupturas e permanências no
Identificar assimilações, rupturas e permanências no processo
processo de constituição da literatura brasileira e ao
de constituição da literatura brasileira e ao longo de sua
longo de sua trajetória, por meio da leitura e análise de trajetória, por meio da leitura e análise de obras fundamentais
obras fundamentais do cânone ocidental, em especial
do cânone ocidental em especial da literatura portuguesa,
da literatura portuguesa, para perceber a historicidade
para perceber a historicidade de matrizes e procedimentos
de matrizes e procedimentos estéticos.
estéticos, bem como selecionar obras do repertório artísticoliterário contemporâneo segundo suas predileções de modo a
(EM13LP51)
constituir um acervo pessoal e dele se apropriar para se inserir
Selecionar obras do repertório artístico-literário
e intervir, com autonomia e criticidade, no meio cultural local,
contemporâneo à disposição segundo suas predileções,
regional e nacional.
de modo a constituir um acervo pessoal e dele se
apropriar para se inserir e intervir com autonomia e
criticidade no meio cultural.

Repertórios de leitura: textos artístico-literários
de diferentes gêneros e épocas, autores (as),
povos, regiões, canônicos ou não. Condições de
produção, circulação e recepção de diversos
autores (as). Gêneros e estilos da literatura
brasileira. Relações entre textos com foco em
assimilações e rupturas quanto a temas,
procedimentos estéticos. Curadoria de títulos da
literatura contemporânea. Modernismo.

(EM13LP19)
(EMEJALP19M3LP03PE)
Apresentar-se por meio de textos multimodais diversos Apresentar-se, por meio de textos multimodais diversos, para
(perfis variados, gifs biográficos, biodata, currículo web, falar de si mesmo de formas variadas, considerando diferentes
videocurrículo etc.) e de ferramentas digitais
contextos de produção e propósitos comunicativos.
(ferramenta de gif, wiki, site, etc.), para falar de si
mesmo de formas variadas, considerando diferentes
situações e objetivos.

Contextos de produção, circulação e recepção de
gêneros próprios para se apresentar (perfis
variados, gifs biográficos, biodata, currículo web,
videocurrículo etc.).
Regularidades, recursos linguísticos e
multissemióticos.
Uso de ferramentas digitais.

(EM13LP34)
Produzir textos para a divulgação do conhecimento e
de resultados de levantamentos e pesquisas – texto
monográfico, ensaio, artigo de divulgação científica,
verbete de enciclopédia (colaborativa ou não),
infográfico (estático ou animado), relato de
experimento, relatório, relatório multimidiático de
campo, reportagem científica, podcast ou vlog
científico, apresentações orais, seminários,
comunicações em mesas redondas, mapas dinâmicos

(EMEJALP34M3LP04PE)
Produzir textos para a divulgação de conhecimentos e de
resultados de pesquisas, considerando o contexto de
produção, a regionalidade, o gênero de divulgação científica
escolhido, de forma a engajar-se em processos significativos
de socialização.
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Contexto de produção, circulação e recepção de
textos do campo de práticas de estudo e pesquisa.
Ideias principais e secundárias; palavras-chave.
Produção de resumo e resenha.
Curadoria de informação.
Especificidades dos gêneros de divulgação
científica: linguagem.
Mídias, recursos multissemióticos e efeitos de
sentido.

etc. –, considerando o contexto de produção e
utilizando os conhecimentos sobre os gêneros de
divulgação científica, de forma a engajar-se em
processos significativos de socialização e divulgação do
conhecimento.
(EM13LP25)
Participar de reuniões na escola (conselho de escola e
de classe, grêmio livre etc.), agremiações, coletivos ou
movimentos, entre outros, em debates, assembleias,
fóruns de discussão etc., exercitando a escuta atenta,
respeitando seu turno e tempo de fala, posicionando-se
de forma fundamentada, respeitosa e ética diante da
apresentação de propostas e defesas de opiniões,
usando estratégias linguísticas típicas de negociação e
de apoio e/ou de consideração do discurso do outro
(como solicitar esclarecimento, detalhamento, fazer
referência direta ou retomar a fala do outro,
parafraseando-a para endossá-la, enfatizá-la,
complementá-la ou enfraquecê-la, considerando
propostas alternativas e reformulando seu
posicionamento, quando for caso, com vistas ao
entendimento e ao bem comum.
(EM13LP27)
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, produzindo textos
reivindicatórios, normativos, 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.

(EMEJALP23M3LP05PE)
Promover e participar de reuniões dentro e fora da escola,
agremiações, coletivos, movimentos, debates, assembleias,
fóruns de discussão etc., exercitando a escuta atenta,
respeitando seu turno e tempo de fala, posicionando-se de
forma fundamentada, respeitosa e ética diante da
apresentação de
propostas e defesas de opiniões, usando estratégias
linguísticas típicas de negociação e de apoio e/ou de
consideração do discurso do outro como: solicitar
esclarecimento, detalhamento, fazer referência direta ou
retomar a fala do outro, parafraseando-a para endossá-la,
enfatizá-la, complementá-la ou enfraquecê-la, considerando
propostas alternativas e reformulando seu posicionamento,
quando for caso, com vistas ao entendimento e ao bem
comum, a fim de exercer a cidadania.

Apreciação e réplica.
Seleção vocabular e efeitos de sentido.
Inferências e implícitos.
Modalizadores.
Estratégias argumentativas.
Práticas de oralidade: escuta atenta, turno e
tempo de fala.
Tomada de nota.
Estratégias linguísticas típicas de negociação e de
apoio e/ou de consideração do discurso do outro,
polidez linguística.

(EMEJALP27M3LP06PE)
Práticas e processos de produção de gêneros,
Engajar-se na busca de solução para problemas que envolvam orais e escritos, produzidos em ambientes digitais
a coletividade, denunciando o desrespeito a direitos,
ou não.
organizando e/ou participando de discussões, campanhas e
Propósito comunicativo, interlocutores, suporte,
debates, produzindo textos reivindicatórios, normativos, entre
especificidades e regularidades dos gêneros.
outras possibilidades, como forma de fomentar os princípios
democráticos e uma atuação pautada pela ética da
responsabilidade, pelo consumo consciente e pela consciência
socioambiental.
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(EM13LP29)
Resumir e resenhar textos, por meio do uso de
paráfrases, de marcas do discurso reportado e de
citações, para uso em textos de divulgação de estudos e
pesquisas.

(EMEJALP29M3LP07PE)
Resumir e resenhar textos, por meio do uso de paráfrases, de
marcas do discurso reportado e de citações, para uso em
textos de divulgação científica, de estudos, pesquisa e
universo escolar.

Curadoria de informações. Gêneros textuais:
resumo e resenha.
Marcas do discurso reportado e de citações.
Leitura e análise das especificidades de gêneros
de divulgação científica.

(EM13LP35)
Utilizar adequadamente ferramentas de apoio a
apresentações orais, escolhendo e usando tipos e
tamanhos de fontes que permitam boa visualização,
topicalizando e/ou organizando o conteúdo em itens,
inserindo de forma adequada, imagens, gráficos,
tabelas, formas e elementos gráficos, dimensionando a
quantidade de texto e imagem por slide e usando, de
forma harmônica, recursos (efeitos de transição, slides
mestres, layouts personalizados, gravação de áudios em
slides etc.).

(EMEJALP35M3LP08PE)
Utilizar, adequadamente, ferramentas de apoio a
apresentações orais, escolhendo e usando tipos e tamanhos
de fontes que permitam boa visualização, topicalizando e/ou
organizando o conteúdo em itens, inserindo, de forma
adequada, imagens, gráficos, tabelas, formas e elementos
gráficos, dimensionando a quantidade de texto e imagem por
slide e usando, de forma harmônica, recursos (efeitos de
transição, slides mestres, layouts personalizados, gravação de
áudios em slides etc.).

Contexto de produção, circulação e recepção de
textos de apresentações orais.
Especificidades de softwares e aplicativos de
apresentação.
Tratamento de conteúdo.
Recursos linguísticos, multissemióticos e efeitos
de sentido.

(EM13LP36)
Analisar os interesses que movem o campo jornalístico,
os impactos das novas tecnologias digitais de
informação e comunicação e da Web 2.0 no campo e as
condições que fazem da informação uma mercadoria e
da checagem de informação uma prática (e um serviço)
essencial, adotando atitude analítica e crítica diante dos
textos jornalísticos.

(EMEJALP36M3LP09PE)
Analisar os interesses que movem o campo jornalístico, os
impactos das novas tecnologias digitais da informação e
comunicação e as condições que fazem da informação uma
mercadoria e da checagem de informação uma prática e um
serviço essencial, adotando atitude analítica e crítica diante
desses textos.

Curadoria de informações na Web.
Características dos textos jornalísticos em meio
digital: multimodalidade, interatividade,
hipertextualidade, autoria, etc.

(EM13LP38)
(EMEJALP38M3LP10PE)
Analisar os diferentes graus de
Analisar os diferentes graus de parcialidade/imparcialidade
parcialidade/imparcialidade (no limite, a não
(no limite, a não neutralidade), em textos do campo
neutralidade) em textos noticiosos, comparando relatos
jornalístico- midiático, comparando relatos de diferentes
de diferentes fontes e analisando o recorte feito de
fontes e analisando o recorte feito de fatos/dados e os efeitos
fatos/dados e os efeitos de sentido provocados pelas de sentido provocados pelas escolhas realizadas pelo autor, de
escolhas realizadas pelo autor do texto, de forma a
forma a manter uma atitude crítica diante dos textos
manter uma atitude crítica diante dos textos
jornalísticos e tornar-se consciente das escolhas feitas como
jornalísticos e tornar-se consciente das escolhas feitas
produtor.
como produtor.
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Contexto de produção, circulação e recepção de
textos do campo jornalístico-midiático.
Relação entre textos que se referem ao mesmo
fato ou assunto em diferentes fontes, suportes e
mídias.
Recursos linguísticos (modalizadores, operadores
discursivos, escolha vocabular etc.),
multissemióticos e efeitos de sentido.

(EM13LP43)
Atuar de forma fundamentada, ética e crítica na
produção e no compartilhamento de comentários,
textos noticiosos e de opinião, memes, gifs, remixes
variados etc. em redes sociais ou outros ambientes
digitais.

(EMEJALP43M3LP11PE)
Atuar, de forma fundamentada, ética e crítica na produção e
no compartilhamento de comentários, textos do campo
jornalístico-midiático, em redes sociais ou outros ambientes
digitais.

(EM13LP44)
(EMEJALP44M3LP12PE)
Analisar formas contemporâneas de publicidade em
Analisar formas contemporâneas de publicidade em contexto
contexto digital (advergame, anúncios em vídeos, social
digital e peças de campanhas publicitárias e políticas,
advertising, unboxing, narrativa mercadológica, entre
identificando valores e representações de situações, grupos e
outras), e peças de campanhas publicitárias e políticas
configurações sociais, locais e regionais veiculadas,
(cartazes, folhetos, anúncios, propagandas em
desconstruindo estereótipos, destacando estratégias de
diferentes mídias, spots, jingles etc.), identificando
engajamento e viralização e explicando os mecanismos de
valores e representações de situações, grupos e
persuasão utilizados e os efeitos de sentido provocados pelas
configurações sociais veiculadas, desconstruindo
escolhas feitas em termos de elementos e recursos linguísticoestereótipos, destacando estratégias de engajamento e
discursivos, imagéticos, sonoros, gestuais e espaciais, entre
viralização e explicando os mecanismos de persuasão
outros.
utilizados e os efeitos de sentido provocados pelas
escolhas feitas em termos de elementos e recursos
linguístico-discursivos, imagéticos, sonoros, gestuais e
espaciais, entre outros.

Curadoria de informações.
Condições e mecanismos de disseminação de fake
news; apreciação e réplica.
Textos do campo jornalístico- midiático. (textos
noticiosos e de opinião, memes, gifs, remixes
variados etc.)
Estratégias persuasivas; hipertextualidade.
Processo crossmedia e transmídia.
Letramento verbo-visual.

(EM13LP45)
(EMEJALP45M3LP13PE)
Relação entre os gêneros em circulação no campo
Analisar, discutir, produzir e socializar, tendo em vista Analisar, discutir, produzir e socializar temas e acontecimentos
artístico-literário, mídias e práticas da cultura
temas e acontecimentos de interesse local ou global,
de interesse local ,regional ou global, vivenciando de forma
digital.
notícias, fotodenúncias, fotorreportagens, reportagens significativa o papel de repórter, analista, crítico, editorialista
Usos de recursos linguísticos, multissemióticos e
multimidiáticas, documentários, infográficos, podcasts
ou articulista, leitor, vlogueiro e booktuber, entre outros.
seus efeitos de sentido.
noticiosos, artigos de opinião, críticas da mídia, vlogs de
Processos e produção de textos do campo
opinião, textos de apresentação e apreciação de
artístico- literário.
produções culturais (resenhas, ensaios etc.) e outros
Apreciação e Réplica.
gêneros próprios das formas de expressão das culturas
juvenis (vlogs e podcasts culturais, gameplay etc.), em
várias mídias, vivenciando de forma significativa o papel
de repórter, analista, crítico, editorialista ou articulista,
leitor, vlogueiro e booktuber, entre outros.
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(EM13LP02)
(EMEJALP02M3LP14PE)
Estabelecer relações entre as partes do texto, tanto na
Relacionar, em textos de diferentes tipologias, suportes e
produção como na leitura/escuta, considerando a
mídias, orais e escritos, os recursos coesivos e os operadores
construção composicional e o estilo do gênero,
argumentativos empregados pelo autor, considerando a
usando/reconhecendo adequadamente elementos e
construção composicional e as especificidades do gênero, as
recursos coesivos diversos que contribuam para a
condições de produção social, local e regional e as relações
coerência, a continuidade do texto e sua progressão
lógico- discursivas envolvidas (causa/efeito ou consequência,
temática, e organizando informações, tendo em vista as tese/argumentos, problema/solução, definição/exemplos etc.)
condições de produção e as relações lógico-discursivas
envolvidas (causa/efeito consequência; tese /
argumentos; problema e solução; definição / exemplos
etc.).
(EM13LP03)
Analisar relações de intertextualidade e
interdiscursividade que permitam a explicitação de
relações dialógicas, a identificação de posicionamentos
ou de perspectivas, a compreensão de paráfrases,
paródias e estilizações, entre outras possibilidades.

Especificidades composicionais, estilísticas e
semânticas.
Efeitos de sentido.
Relações lógico- discursivas, coesão e coerência.
Multissemiose.
Condições de produção e circulação dos gêneros.
Propósito comunicativo e interlocutores.

(EMEJALP03M3LP15PE)
Estratégias de leitura.
Analisar e estabelecer relações de intertextualidade e
Intertextualidade, interdiscursividade,
interdiscursividade que permitam a explicitação de relações
intergenericidade e efeitos de sentido.
dialógicas, a identificação de posicionamentos ou de
Procedimentos de paráfrase, paródia e estilização.
perspectivas, a compreensão de paráfrases, citações, epígrafe,
alusão, referência, pastiche, paródias e estilizações, entre
outras possibilidades.

(EM13LP05)
(EMEJALP05M3LP16PE)
Analisar, em textos argumentativos, os
Analisar, em textos argumentativos, os posicionamentos
posicionamentos assumidos, os movimentos
assumidos, os movimentos argumentativos (sustentação,
argumentativos (sustentação, refutação/contrarefutação/contra- argumentação e negociação) e os
argumentação e negociação) e os argumentos utilizados argumentos utilizados para sustentá-los, para avaliar sua força
para sustentá-los, para avaliar sua força e eficácia, e
e eficácia e posicionar-se, criticamente, diante de questões
posicionar-se criticamente diante da questão discutida
discutidas e/ou de argumentos utilizados, recorrendo aos
e/ou dos argumentos utilizados, recorrendo aos
mecanismos linguísticos necessários.
mecanismos linguísticos necessários
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Especificidades do texto argumentativo.
Tese.
Tipos de argumentos.
Modalizadores.
Diferentes formas de composição dos parágrafos.
Estratégias de convencimento e efeitos de
sentido.

(EM13LP07)
Analisar, em textos de diferentes gêneros, marcas que
expressam a posição do enunciador frente àquilo que é
dito: uso de diferentes modalidades (epistêmica,
deôntica e apreciativa) e de diferentes recursos
gramaticais que operam como modalizadores (verbos
modais, tempos e modos verbais, expressões modais,
adjetivos, locuções ou orações adjetivas, advérbios,
locuções ou orações adverbiais, entonação etc.), uso de
estratégias de impessoalização (uso de terceira pessoa
e de voz passiva etc.), com vistas ao incremento da
compreensão e da criticidade e ao manejo adequado
desses elementos nos textos produzidos, considerando
os contextos de produção

(EMEJALP07M3LP17PE)
Analisar, em textos de diferentes gêneros, marcas que
expressam a posição do enunciador frente àquilo que é dito:
uso de diferentes modalidades e de diferentes recursos
gramaticais que operam como modalizadores, uso de
estratégias de impessoalização, com vistas ao incremento da
compreensão e da criticidade e ao manejo adequado desses
elementos nos textos produzidos, considerando os contextos
de produção.

Contexto de produção e circulação dos gêneros.
Modalizadores.
Estratégias de posicionamento do interlocutor.
Estratégias de impessoalização.
Tipos de argumentos e contra- argumentos.

(EM13LP12)
Selecionar informações, dados e argumentos em fontes
confiáveis, impressas e digitais, e utilizá-los de forma
referenciada, para que o texto a ser produzido tenha
um nível de aprofundamento adequado (para além do
senso comum) e contemple a sustentação das posições
defendidas.

(EMEJALP12M3LP18PE)
Selecionar informações, dados e argumentos em fontes
confiáveis, impressas e digitais, e utilizá-los de forma
referenciada, para que o texto a ser produzido tenha um nível
de aprofundamento adequado (para além do senso comum) e
contemple a sustentação das posições defendidas.

Curadoria da informação.
Produção de textos: dissertação escolar com
propostas diversificadas, atuais e com
problemáticas regionais.
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(EM13LP15)
Planejar, produzir, revisar, editar, reescrever e avaliar
textos escritos e multissemióticos, considerando sua
adequação às condições de produção do texto, no que
diz respeito ao lugar social a ser assumido e à imagem
que se pretende passar a respeito de si mesmo, ao
leitor pretendido, ao veículo e mídia em que o texto ou
produção cultural vai circular, ao contexto imediato e
sócio-histórico mais geral, ao gênero textual em
questão e suas regularidades, à variedade linguística
apropriada a esse contexto e ao uso do conhecimento
dos aspectos notacionais (ortografia padrão, pontuação
adequada, mecanismos de concordância nominal e
verbal, regência verbal etc.), sempre que o contexto o
exigir.

(EMEJALP15M3LP19PE)
Planejar, produzir, revisar, avaliar e (re)escrever textos
escritos orais e multissemióticos, considerando sua adequação
às condições de produção, no que diz respeito ao lugar social a
ser assumido e à imagem que se pretende passar a respeito de
si mesmo, ao leitor pretendido, ao veículo e mídia em que o
texto ou produção cultural vai circular, ao contexto imediato e
sócio-histórico mais geral, ao gênero textual em questão e
suas regularidades, à variedade linguística apropriada a esse
contexto, à regionalidade e ao uso do conhecimento dos
aspectos notacionais.
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Etapas do processo de escrita: planejamento,
elaboração, retextualização e avaliação de
diversos gêneros.
Propósito comunicativo.
Contexto de produção, circulação e recepção.
Especificidades composicionais, linguísticas,
semânticas, semióticas e efeitos de sentido.
Conhecimento dos aspectos notacionais
(ortografia padrão, pontuação adequada,
mecanismos de concordância nominal e verbal,
regência verbal e nominal etc.).

3.1.3 Educação Física

Incluir a Educação Física na Educação de Jovens e Adultos para o Ensino Médio
significa reconhecer a EJA como uma modalidade de ensino heterogênea, em que as
experiências de vida e os conhecimentos oriundos destes estudantes devem ser
levados em consideração de forma bastante particular.
A Educação Física como componente curricular representa a possibilidade de acesso
dos estudantes da EJA à Cultura Corporal de movimento, que indica, assim, o
conjunto de conteúdos a serem trabalhados na área da Educação Física na escola.
De acordo com a Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio, estes
conteúdos são: Jogos, Brincadeiras, Esportes, Danças, Lutas, Ginásticas e Práticas
Corporais de Aventura. Os estudantes devem ser desafiados a refletirem sobre estas
práticas, aprofundando os conhecimentos sobre as potencialidades e os limites do
corpo, bem como sobre a importância de se assumir um estilo de vida ativo e de
compreender os componentes do movimento relacionados à manutenção da saúde.
Partindo destes aspectos sobre tornar os estudantes reflexivos nas suas ações, Freire
mostra que é necessário desenvolver na educação uma prática da liberdade; quanto
mais se problematizam os educandos como seres no mundo, mais se sentirão
desafiados e responderão de forma positiva, ao contrário de uma educação bancária,
domesticadora, que apenas “deposita conteúdos” nos estudantes. Para o autor, "não
há saber mais ou menos; há saberes diferentes" (2013, p. 49).
O acesso a este universo de informações é compreendido aqui como um direito do
cidadão, conforme o Artigo 3°, inciso XIII, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, segundo o qual o Direito à Educação e à aprendizagem pode acontecer ao
longo da vida e não estritamente em um período regular específico.
Os Parâmetros Curriculares Estaduais de Educação Física na EJA (2013), relatam
que, ao final do processo de escolarização da Educação de Jovens e Adultos, esperase que eles reconheçam as práticas corporais como um conhecimento fundamental a
ser aprendido, como ferramentas para vivenciar e compreender o mundo, assim como
para agir sobre ele.
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Já de acordo com a BNCC para o Ensino Médio, na área de Linguagens e suas
Tecnologias, a Educação Física deve possibilitar aos estudantes explorar o
movimento e a gestualidade em práticas corporais de diferentes grupos culturais e
analisar os discursos e os valores associados a elas, bem como os processos de
negociação de sentidos que estão em jogo na sua apreciação e produção. Nesse
sentido, o trabalho com esse componente curricular estimula o desenvolvimento da
curiosidade intelectual, da pesquisa e da capacidade de argumentação.
Esta preparação dos estudantes para os desafios da sociedade está intimamente
relacionada ao desenvolvimento do Protagonismo Estudantil, ou seja, é a forma de
reconhecer que a participação destes indivíduos pode gerar mudanças decisivas na
sua realidade social, cultural e política onde estão inseridos. Neste viés, a Base
Nacional Comum Curricular relata que a escola desempenha um importante papel no
sentido de auxiliar os estudantes a aprenderem a se reconhecer como sujeitos,
considerando suas potencialidades. O documento destaca, ainda, a relevância dos
modos de participação e de intervenção social na concretização do projeto de vida. É
também, no âmbito escolar, que os jovens e adultos podem experimentar, de forma
mediada e intencional, as interações com o outro, com o mundo e vislumbrar, na
valorização da diversidade, oportunidades de crescimento para seu presente e futuro.
Neste sentido de contribuir com o crescimento dos estudantes, A Educação Física
como Componente Curricular no Ensino Médio da EJA é mediada pelas Tecnologias
Digitais, oferecendo aos estudantes a oportunidade de fortalecer novos contornos
além da prática esportiva e do movimento humano. Com isso, busca-se propiciar uma
abordagem inovadora a este componente curricular, caracterizada por esta
transversalidade que as tecnologias oferecem, ou seja, pela oferta de múltiplas
possibilidades de intervenção sobre a corporalidade que surgem no cotidiano de cada
um dos indivíduos inseridos culturalmente na escola.
Para tanto, a Base Nacional Comum Curricular enfatiza que “a Contemporaneidade é
fortemente marcada pelo desenvolvimento tecnológico. Tanto a computação quanto
as tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) estão cada vez mais
presentes na vida de todos, não somente nos escritórios ou nas escolas, mas nos
nossos bolsos, nas cozinhas, nos automóveis, nas roupas etc.”
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Em articulação com o vasto conjunto de aspectos inerentes a este Componente
Curricular, relacionamos aqui as competências específicas da área de Linguagens
intimamente ligadas à Educação Física para o Ensino Médio:
1.Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas culturais
(artísticas, corporais e verbais) e mobilizar esses conhecimentos na recepção e
produção de discursos nos diferentes campos de atuação social e nas diversas
mídias, para ampliar as formas de participação social, o entendimento e as
possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade e para continuar
aprendendo.
2. 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 Direitos Humanos, a consciência socioambiental e o consumo
responsável, em âmbito local, regional e global.
3. Compreender os processos de produção e negociação de sentidos nas práticas
corporais, reconhecendo-as e vivenciando-as como formas de expressão de valores
e identidades, em uma perspectiva democrática e de respeito à diversidade.
4. Apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais,
considerando suas características locais, regionais e globais, e mobilizar seus
conhecimentos sobre as linguagens artísticas para dar significado e (re) construir
produções autorais individuais e coletivas, exercendo protagonismo de maneira crítica
e criativa, com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas.
5. Mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões
técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as 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.

Nesta Perspectiva, o Componente Curricular de Educação Física, na prática
pedagógica da EJA, deve permitir ao estudante jovem, adulto e idoso seu
desenvolvimento como um sujeito crítico-reflexivo e ativamente participante do seu
processo de ensino-aprendizagem.
Referências
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018.
Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br>. Acesso em: 20 abr. 2021.
________. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros curriculares
nacionais (Ensino Médio) – Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Brasília, 2000.
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br>. Acesso em: 20 abr. 2021.
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3.1.3.1 EDUCAÇÃO FÍSICA - ORGANIZADORES CURRICULARES
1º MÓDULO
Habilidade da Área da BNCC

Habilidades Específicas dos Componentes

Objetos do Conhecimento

(EM13LGG204)
Dialogar e produzir entendimento mútuo, nas
diversas linguagens (artísticas, corporais e verbais),
com vistas ao interesse comum pautado em
princípios e valores de equidade assentados na
democracia e nos Direitos Humanos.

(EMEJALGG204M1EF01PE)
Analisar criticamente os valores, estereótipos,
preconceitos e discriminações reproduzidos nas
práticas corporais, posicionando-se de maneira
ética, pautando-se no princípio da equidade,
assentado na democracia e nos Direitos Humanos
e no conhecimentos desses direitos pelos
estudantes da EJA.

Princípios éticos, valores e atitudes expressos nos Jogos
(esportivos e de salão) e nos Esportes de marca e de
Invasão; Sistematização e reorganização de regras/
estratégias, evidenciando a inclusão.

(EM13LGG503)
(EMEJALGG503M1EF02PE)
Vivenciar práticas corporais e significá-las em seu
Vivenciar, aprofundar e relacionar as Práticas
projeto de vida, como forma de autoconhecimento, Corporais nas aulas de Educação Física à estilos de
autocuidado com o corpo e com a saúde, socialização
vida saudáveis, reconhecendo-as e
e entretenimento.
ressignificando-as em seu projeto de vida,
adequando-os em sua realidade específica,
ampliando o autoconhecimento, o autocuidado, a
integração, o cuidado com o outro e com o
mundo, agindo com autonomia e favorecendo a
construção da sua identidade enquanto sujeito da
EJA.

Sistema anátomo-funcional e as alterações corporais
promovidas pelas Ginásticas (de condicionamento físico e
Ginásticas de conscientização corporal); Capacidades
físicas e coordenativas relacionadas às Lutas do Brasil;
Práticas Corporais de Aventura (urbana), seus
equipamentos de proteção e comportamentos
preventivos; Conceitos de saúde, atividade física, exercício
físico e qualidade de vida, suas relações com o esporte e
implicações no processo de construção da identidade dos
sujeitos e que assegure um estilo de vida saudável.

(EM13LGG601)
Apropriar-se do patrimônio artístico de diferentes
tempos e lugares, compreendendo a sua diversidade,
bem como os processos de legitimação das
manifestações artísticas na sociedade,
desenvolvendo visão crítica e histórica.

Historicidade, características e representações
socioculturais das Danças populares brasileiras, sobretudo
as pernambucanas como: Frevo, Maracatu-Nação,
Maracatu de Baque Solto, Cavalo-Marinho e Caboclinho e
da Capoeira, entre outros; Representações culturais da
comunidade.

(EMEJALGG601M1EF03PE)
Apropriar-se da diversidade de manifestações
culturais consideradas Patrimônio Cultural
Imaterial Brasileiro, sobretudo de Pernambuco,
valorizando e fortalecendo as relações de
pertencimento com o seu lugar.
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(EM13LGG201)
Utilizar as diversas linguagens (artísticas, corporais e
verbais) em diferentes contextos, valorizando-as
como fenômeno social, cultural, histórico, variável,
heterogêneo e sensível aos contextos de uso.

(EMEJALGG201M1EF04PE)
Apropriar-se das Práticas Corporais em diferentes
contextos (Lazer, Educação, Saúde, Trabalho),
explorando sua organização e experimentando
seus fundamentos básicos, compreendendo-as e
valorizando-as como fenômeno social, cultural,
histórico, heterogêneo e sensível aos contextos
de uso, refletindo sobre suas influências na
produção e reprodução social dos estudantes da
EJA.

Fundamentos, organização e experimentação das
Ginásticas (de condicionamento físico e de conscientização
corporal), das Danças (de salão), das Lutas (do
mundo/esporte de combate), dos Jogos (populares e
eletrônicos), das Práticas Corporais de Aventura (na
natureza) e dos Esportes individuais (Precisão,
Rede/quadra dividida ou parede de rebote) e Coletivos
(Rede/quadra dividida ou parede de rebote, Precisão,
Campo e taco) em diferentes contextos: Educação, Saúde,
Lazer, Trabalho e de competição.

(EM13LGG503)
Vivenciar práticas corporais e significá-las em seu
projeto de vida, como forma de autoconhecimento,
autocuidado com o corpo e com a saúde, socialização
e entretenimento.

(EMEJALGG503M1EF05PE)
Vivenciar e recriar a prática do lazer,
compreendendo as influências sociais, culturais e
econômicas, correlacionando-as ao trabalho,
tempo livre, ócio e entretenimento, refletindo
sobre o cuidado pessoal e coletivo a fim de
construir uma consciência crítica em relação à
indução ao consumo e de favorecer o lazer ativo
para a melhoria da qualidade de vida dos
estudantes da EJA, como um público diversificado.

Ginástica (de condicionamento físico e de conscientização
corporal) no sentido do lazer, correlacionando-a ao
trabalho, tempo livre, ócio, entretenimento e
problematizando a indução ao consumo; Sistematização,
reorganização de regras/estratégias e eventos de Jogos
(populares e eletrônicos /e-jogos) e de Práticas Corporais
de Aventura (na natureza) a serem vivenciados na
escola/comunidade, evidenciando a inclusão e
participação de todos.
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EDUCAÇÃO FÍSICA
2º MÓDULO
Habilidade da Área da BNCC

Habilidades específicas dos Componentes

Objetos do Conhecimento

(EM13LGG101)
Compreender e analisar processos de produção e
circulação de discursos, nas diferentes linguagens,
para fazer escolhas fundamentadas em função de
interesses pessoais e coletivos.

(EMEJALGG101M2EF01PE)
Compreender e analisar as Práticas Corporais
enquanto forma de linguagem por meio da
produção e reprodução de discursos nos
diferentes contextos socioculturais, de modo a
fazer escolhas fundamentadas em função de
interesses pessoais e coletivos, respeitando as
diferenças existentes entre os estudantes da EJA.

Sentidos e significados socioculturais das Danças (do Brasil,
populares, urbanas, de massa/mídia, entre outras) e das
Lutas (do Brasil, de matriz indígena e africana).

(EM13LGG604)
Relacionar as práticas artísticas às diferentes
dimensões da vida social, cultural, política e
econômica e identificar o processo de construção
histórica dessas práticas

(EMEJALGG604M2EF02PE)
Relacionar e aprofundar suas experiências de
Práticas Corporais em relação às diferentes
dimensões da vida social, cultural, política e
econômica, potencializando aspectos da formação
integral (cognitiva, física, espiritual, sócioemocional) dos estudantes da EJA para qualificar
sua tomada de consciência, posicionamento nas
suas escolhas e suas relações com a promoção da
saúde a partir da escola.

Conceitos, valores, hábitos e atitudes relacionados às
Ginásticas, aos Jogos (esportivos e de salão), às Práticas
Corporais de Aventura (urbana) e aos Esportes de marca e
invasão.

(EM13LGG203)
Analisar os diálogos e os processos de disputa por
legitimidade nas práticas de linguagem e em suas
produções (artísticas, corporais e verbais).

(EMEJALGG203M2EF03PE)
Compreender e analisar as Práticas Corporais
enquanto produção social, histórica e cultural,
refletindo sobre os processos de disputa por
legitimidade na prática social da EJA.

Historicidade, princípios, características e identidade social
das Lutas (do Brasil e do mundo/esporte de combate) e
das Danças (do mundo).
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(EM13LGG303)
Debater questões polêmicas de relevância social,
analisando diferentes argumentos e opiniões, para
formular, negociar e sustentar posições, frente à
análise de perspectivas distintas

(EM13LGG501)
Selecionar e utilizar movimentos corporais de forma
consciente e intencional para interagir socialmente
em práticas corporais, de modo a estabelecer
relações construtivas, empáticas, éticas e de respeito
às diferenças.

(EMEJALGG303M2EF04PE)
Ginásticas (de condicionamento físico e de conscientização
Discutir, a partir das práticas corporais, questões
corporal); Lutas (do mundo/ esporte de combate) e
de relevância social (estética, rendimento/super
Esportes (de Precisão, Rede/quadra dividida ou parede de
treino, gênero, sexualidades, oportunidade de
rebote, Campo e taco), seus usos e implicações no culto ao
acesso, entre outros) e suas consequências para a
corpo, busca de rendimento e transformações corporais
saúde individual e coletiva frente aos diferentes
(aspectos biológicos, fisiológicos e funcionais) e suas
contextos da EJA.
relações mercadológicas e sociais (doping, corrupção,
violência, preconceito, entre outros).
(EMEJALGG501M2EF05PE)
Recriar e fazer uso das práticas corporais de
forma consciente e intencional por meio de
explorações e vivências que promovam a inclusão
da pessoa com deficiência, de modo a estabelecer
relações construtivas, empáticas, éticas e de
respeito às diferenças entre os sujeitos da EJA.

Modalidades Paralímpicas (Esporte, Ginástica e Luta),
considerando as diferenças conceituais entre inclusão e
integração social da pessoa com deficiência e
evidenciando a participação de todos; Sistematização e
reorganização de regras/estratégias para Jogos populares
e eletrônicos, considerando as diferenças conceituais
entre inclusão e integração social da pessoa com
deficiência e evidenciando a participação de todos.
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EDUCAÇÃO FÍSICA
3º MÓDULO
Habilidade da Área da BNCC

Habilidades específicas dos Componentes

Objetos do Conhecimento

(EM13LGG305)
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.

(EMEJALGG305M3EF01PE)
Tipos, características, aspectos socioculturais e
Mapear e explorar as Práticas Corporais,
ressignificação dos Jogos (esportivos e de salão) nos
considerando as experiências da comunidade
espaços de lazer da comunidade; Práticas Corporais de
local e, a partir da reflexão crítica, utilizar-se de
Aventura (urbana) respeitando a conservação/preservação
estratégias criativas e sustentáveis para superar
do patrimônio público e ambiental;
os desafios estabelecidos na realização dessas
práticas na EJA e na conservação e preservação
do patrimônio público e ambiental, bem como
identificar as barreiras que dificultam a população
na comunidade de desenvolver suas atividades
físicas, relacionando-as com as principais doenças
crônicas causadoras de incapacidades e
diminuição do tempo de vida.

(EM13LGG501)
Selecionar e utilizar movimentos corporais de forma
consciente e intencional para interagir socialmente
em práticas corporais, de modo a estabelecer
relações construtivas, empáticas, éticas e de respeito
às diferenças.

(EMEJALGG501M3EF02PE)
Historicidade, especificidades, regularidades e
Aprofundar os fundamentos das Práticas
fundamentos das Ginásticas (de condicionamento físico e
Corporais, empregando-os de forma consciente e de competição/esporte técnico-combinatório), das Danças
intencional, compreendendo sua historicidade,
do Brasil (populares), das Modalidades de Lutas do Brasil,
especificidades e regularidades, de modo a
dos Jogos (esportivos e de salão), das Práticas Corporais de
estabelecer relações construtivas, empáticas,
Aventura (urbana) e dos Esportes (de marca e de Invasão).
éticas e de respeito às diferenças entre os sujeitos
da EJA.

(EM13LGG103)
(EMEJALGG103M3EF03PE)
Especificidades, regularidades, sentidos e significados da
Analisar o funcionamento das linguagens, para
Analisar os sentidos e significados das Práticas
Ginástica de Conscientização Corporal, das Danças (de
interpretar e produzir criticamente discursos em
Corporais para interpretar e produzir criticamente
salão) nacionais e internacionais das Lutas (do
textos de diversas semioses (visuais, verbais, sonoras, discursos expressos de forma visual, verbal e/ou
mundo/esporte de combate), das Práticas Corporais de
gestuais).
gestual (textos- orais, escritos, audiovisuais-,
Aventura (na natureza) e dos Esportes de Precisão,
coreografias, jogos, apresentações culturais, entre Rede/quadra dividida ou parede de rebote, Campo e taco);
outros), considerando o contexto social, cultural,
histórico, político e econômico dos estudantes da
EJA.
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(EM13LGG502)
Analisar criticamente preconceitos, estereótipos e
relações de poder presentes nas práticas corporais,
adotando posicionamento contrário a qualquer
manifestação de injustiça e desrespeito a direitos
humanos e valores democráticos.

(EMEJALGG502M3EF04PE)
Analisar situações explícitas e implícitas de
preconceitos, estereótipos e relações de poder
reproduzidos nas Práticas Corporais, veiculados
nas diferentes mídias, contrapondo-se à injustiça
e ao desrespeito aos direitos humanos e valores
democráticos, sistematizando e expondo para os
sujeitos da EJA.

Fundamentos das Ginásticas (de condicionamento físico e
de conscientização corporal); Danças (de salão,
massa(mídia) e urbanas); Lutas (do mundo); Esporte (de
Combate, Precisão, Rede/quadra dividida ou parede de
rebote, Campo e taco) e suas representações sociais,
influências mercadológicas e midiáticas (impressa,
televisiva, radiofônica e digital) e relações com as
violências (física, verbal e psicológica), doping, corrupção,
super treino e preconceitos (étnico-raciais,
socioeconômicas, de religião, de gênero, de identidade de
gênero e de orientação sexual, contra a pessoa com
deficiência, entre outros).

(EM13LGG701)
Explorar tecnologias digitais da informação e
comunicação (TDIC), compreendendo seus princípios
e funcionalidades, e utilizá-las de modo ético,
criativo, responsável e adequado a práticas de
linguagem em diferentes contextos.

(EMEJALGG701M3EF05PE)
Explorar as Práticas Corporais a partir de
diferentes aplicativos e jogos eletrônicos e
equipamentos, evidenciando as exigências
corporais neles apresentadas, para compreender
como esses produtos tecnológicos influenciam o
comportamento/atividade humana dos sujeitos
da EJA a partir da apropriação de seus princípios e
funcionalidades, para utilizá-los de modo ético,
criativo e responsável.

Ginástica (de condicionamento físico e de conscientização
corporal), suas formas de apresentação e funcionalidades
dos aplicativos, games e plataformas digitais;
Especificidades, sentidos, características e implicações
socioculturais dos Jogos (eletrônicos, E-sport e/ou Edance); Práticas Corporais de Aventura (na natureza),
ferramentas tecnológicas, exigências corporais e as
relações com os hábitos de vida.
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3.1.4 Língua Inglesa

A Língua Inglesa, cujo estudo é obrigatório no Ensino Médio (LDB, Art. 35-A, §4º),
vista como língua de caráter global – pela variedade de usos, usuários e funções na
atualidade, frequentemente é apontada como língua franca, já que se trata de uma
língua de comunicação internacional utilizada por falantes espalhados no mundo
inteiro, com diferentes repertórios linguísticos e culturais.
A Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018) salienta que a Língua Inglesa,
cujo estudo é obrigatório no Ensino Médio (LDB, Art. 35-A, § 4º), deve ser
compreendida como língua de caráter global, “pela multiplicidade e variedade de
usos, usuários e funções na contemporaneidade” (BRASIL, 2018, p. 484). Segundo a
BNCC (BRASIL, 2018),
[...] Nas situações de aprendizagem do inglês, os estudantes podem
reconhecer o caráter fluido, dinâmico e particular dessa língua, como
também as marcas identitárias e de singularidade de seus usuários, de
modo a ampliar suas vivências com outras formas de organizar, dizer e
valorizar o mundo e de construir identidades. [...] Trata-se também de
possibilitar aos estudantes cooperar e compartilhar informações e
conhecimentos por meio da língua inglesa, como também agir e posicionarse criticamente na sociedade, em âmbito local e global. (BRASIL, 2018, p.
485).

O ensino da Língua Inglesa na EJA deve procurar favorecer “uma educação
linguística voltada para a interculturalidade” (BRASIL, 2018, p.242). Assim, busca-se
enfatizar a concepção de desterritorialização do inglês, visto agora como língua
franca, “uma língua que se materializa em usos híbridos, marcada pela fluidez e que
se abre para a invenção de novas formas de dizer, impulsionada por falantes
pluri/multilíngues e suas características multiculturais”, uma língua que pertence todos
e “não somente aos falantes nativos e modelos estabelecidos hegemonicamente”
(BRASIL, 2018, p.242).
A contextualização das práticas de linguagem nos diferentes campos de atuação do
Ensino Médio proporciona aos estudantes explorar a multiplicidade dos usos da
Língua Inglesa no mundo digital, em estudos e pesquisas, e “também ampliar suas
perspectivas em relação à sua vida pessoal e profissional” (BNCC, 2018, p. 484).
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Para a BNCC (BRASIL, 2018),
Aprender a língua inglesa propicia a criação de novas formas de
engajamento e participação dos alunos em um mundo social cada vez mais
globalizado e plural (…). Assim, o estudo da língua inglesa pode possibilitar
a todos o acesso aos saberes linguísticos necessários para engajamento e
participação, contribuindo para o agenciamento crítico dos estudantes e para
o exercício da cidadania ativa (...) (BRASIL, 2018, p. 241).

No Ensino Médio deve-se buscar ampliar os repertórios linguísticos, multissemióticos
e culturais dos alunos, promovendo reflexões críticas das funções e usos da língua
inglesa na atualidade, muito influenciada pela cultura digital e pelos multiletramentos,
que expandem as habilidades de ler e escrever, os modos de significar, de construir
e compartilhar textos de diferentes semioses.
O conceito de letramento para a noção de multiletramento, ampliado pelos estudos
sobre multimodalidade/multissemiose, foram devido à nova constituição dos
textos/discursos por meio das múltiplas linguagens, com o uso cada vez mais intenso
das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).
Os processos de ensino e aprendizagem da Língua Inglesa mediados pelas TDIC
trazem uma gama de possibilidades integrativas e colaborativas. Ao falar sobre o uso
do computador (e da internet), Hatugai (2007), afirma que esse recurso
Torna-se uma ferramenta útil para observar as situações reais do uso da
língua, uma vez que grande parte do que é publicado na rede está em inglês.
Além disso, a internet possibilita a comunicação com falantes de língua
inglesa de diferentes partes do mundo. (HATUGAI, 2007, p.51)

Neste currículo, as habilidades de Língua Inglesa foram organizadas de modo a
construir um currículo na perspectiva mencionada na BNCC com adequações para o
Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos no Estado de Pernambuco. A
organização e a sistematização do trabalho com a linguagem na escola devem
considerar também o compromisso da aula de Inglês com o desenvolvimento das
habilidades linguísticas de leitura, escrita e oralidade (fala/escuta). As habilidades que
organizam o currículo de Língua Inglesa na EJA no Ensino Médio são as seguintes:
Oralidade, Leitura, Escrita e Análise Linguística.
A oralidade (compreensão e produção oral) torna possível a aproximação do indivíduo
com a realidade já que despertam competências essenciais, tais como conhecimento
cognitivo, interação e comunicação. Trabalhar essas habilidades da língua inglesa
pode ajudar os estudantes a consolidar a capacidade de transmissão e a assimilação
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do idioma no mundo atualmente globalizado, sendo capaz de manifestar uma visão
crítica, participando mais ativamente ou criticamente do contexto social do qual faz
parte sociedade de uma forma significativa.
A compreensão da leitura permite interpretar o mundo de diferentes formas,
ressaltando a relevância do uso de diferentes gêneros textuais na Língua Inglesa.
Conectar a escola ao mundo tecnológico implica aprender com a linguagem das
tecnologias, sendo capaz de ler criticamente a partir de processos de aprendizagem
que favoreçam a pesquisa, a busca de informações.
A produção escrita proporciona a produção de textos respeitando as convenções da
língua e da comunicação e é uma condição para a integração na vida social e
profissional. De acordo com Kato (1999, p. 91), “a escrita é um processo de
descoberta, e o ponto de vista e as metas do escritor podem mudar a evolução do ato
de escrever, ou seja, o planejamento”.
Para Leffa (2016), o ensino da Língua Inglesa não deve se resumir ao ensino da
compreensão, fala, leitura e escrita, mas sim, buscar objetivos educativos que
corroborem a “formação da mentalidade, de hábitos de observação e reflexão” e
culturais,

como

“conhecimento

da

civilização

estrangeira,

capacidade

de

compreender tradições e ideais de outros povos" (LEFFA, 2016, p.55).
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3.1.4.1 LÍNGUA INGLESA - ORGANIZADORES CURRICULARES
1º MÓDULO
Habilidade da Área da BNCC

Habilidades Específicas dos Componentes

Objetos do Conhecimento

(EM13LGG101)
Compreender e analisar processos de
produção e circulação de discursos, nas
diferentes linguagens, para fazer escolhas
fundamentadas em função de interesses
pessoais e coletivos.

(EMEJALGG101M1LI01PE)
Compreensão oral/leitura– Identificar a ideia central e as
ideias secundárias a partir de enunciados orais e escritos,
nos diversos campos de atuação social (escola, trabalho,
lazer, entre outros).

Gêneros orais e escritos (entrevista, debate, seminário, entre
outros).
Análise Linguística: Personal Pronouns, Simple Present,
Adverbs of frequency, Verb to be (present and past); Verb to
have.

(EMEJALGG101M1LI02PE)
Compreensão Oral/ Leitura - Compreender informações
específicas (títulos, legendas, anúncios curtos, entre
outros), abordadas em situações de comunicação oral
e/ou textos escritos diversos (diálogos, exposições orais,
entrevistas, Ted Talks, filmes/séries, dentre outros), em
diferentes contextos, relacionados com temas da
atualidade.

Gêneros orais (diálogo, exposição oral, Ted Talk, entre outros)
e escritos (textos descritivos: lista de compras, relatos sobre
viagens, anúncios de classificados, entre outros).
Gêneros digitais (e-mail, mensagens de textos, blogs, posts
em redes sociais, entre outros).
Análise Linguística: Interrogative Pronouns, Simple Past;
Present and Past Continuous, Possessive (pronouns and
adjectives).

(EMEJALGG301M1LI03PE)
Produção Oral/Escrita – Produzir textos multimodais, em
diferentes gêneros e suportes, considerando a temática
abordada e os efeitos de sentido promovidos pelos
recursos lexicais, audiovisuais e multissemióticos
utilizados (fontes, negrito, grifos, itálico, cores, imagens,
volume dos sons, entre outros), levando em conta suas
formas e seus funcionamentos.

Gêneros publicitários (anúncios, cartazes, folders,
infográficos, avisos, entre outros, em versões impressas e/ou
digitais). Gênero literário (cordel, poema, peça de teatro,
micro e nanocontos, micronarrativas de enigma, entre
outros). Textos multissemióticos e os efeitos de sentido
representados por elementos verbais em grifos, itálicos,
negritos, tamanho da letra ou por elementos imagéticos
(símbolos, figuras, animações, entre outros). Análise
Linguística: Imperative Form; Modal Verbs (can, could,
may,might); Personal Pronouns; Adjectives Pronouns,
Demonstrative Pronouns; Possessive (Pronouns and
Adjectives).

(EM13LGG301)
Participar de processos de produção
individual e colaborativa em diferentes
linguagens (artísticas, corporais e verbais),
levando em conta suas formas e seus
funcionamentos, para produzir sentidos em
diferentes contextos.
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(EM13LGG304)
(EMEJALGG304M1LI04PE)
Formular propostas, intervir e tomar decisões
Compreensão Oral/ Leitura- Apreender informações
que levem em conta o bem comum e os
gerais e específicas sobre temas ligados às relações de
Direitos Humanos, a consciência
meio ambiente e consumo de textos em língua inglesa
socioambiental e o consumo responsável em (informativos, reportagens, documentários, entre outros)
âmbito local, regional e global.
a partir de estratégias de escuta/ leitura, que
fundamentam pontos de vista.

Gênero jornalístico (editorial, notícia, reportagem, artigo de
opinião, história em quadrinhos, anúncio classificado,
cartoon, entre outros); Reading Strategies (main idea, finding
evidences, ...)
Análise Linguística: Verb to be (present and past), Plural of
nouns; Quantifiers; Demonstrative Pronouns; Numbers.

(EM13LGG401)
Analisar criticamente textos de modo a
compreender e caracterizar as línguas como
fenômeno (geopolítico, histórico, social,
cultural, variável, heterogêneo e sensível aos
contextos de uso.

(EMEJALGG401M1LI05PE)
Gêneros orais (escuta de textos formais e/ou informais, como
Compreensão Oral/Leitura- Identificar informações gerais diálogos, músicas, documentários etc.) ou escritos (carta do
em textos orais e/ou escritos (documentários, artigos,
leitor, entrevistas, artigos etc.).
entrevistas etc.) que apontem aspectos culturais
Análise Linguística: Greetings, Simple Present, Adverbs of
específicos de diferentes países falantes de língua
frequency, Verb to have, Verb There to be and Prepositions,
inglesa, relacionando-os (por afastamento ou
Imperative Form.
aproximação) com aspectos da nossa cultura linguística
local, tais como: expressões de polidez, formalidade e
informalidade, conforme diferentes contextos.

(EM13LGG102)
Analisar visões de mundo, conflitos de
interesse, preconceitos e ideologias
presentes nos discursos veiculados nas
diferentes mídias, ampliando suas
possibilidades de explicação, interpretação e
intervenção crítica da/na realidade.

(EMEJALGG102M1LI06PE)
Compreensão Oral/ Leitura- Identificar e analisar
diferentes pontos de vista acerca de assuntos de
interesse pessoal e/ou coletivo em diversas situações de
exposição oral (programas de rádio e TV, documentários,
notícias, podcasts, vídeos na internet, reportagens etc.).

Gêneros orais (programas de rádio e TV, documentários,
notícias, podcasts, vídeos na internet, reportagens, entre
outros).
Análise Linguística: Wh- Questions; Connectors/ Linking words
(and, so,but, etc.).
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LÍNGUA INGLESA
2º MÓDULO

Habilidade da Área da BNCC

Habilidades específicas dos Componentes

Objetos do Conhecimento

(EM13LGG103)
Analisar o funcionamento das linguagens,
para interpretar e produzir criticamente
discursos em textos de diversas semioses
(visuais, verbais, sonoras, gestuais).

(EMEJALGG103M2LI01PE)
Compreensão Oral / Leitura- Identificar padrões típicos
de ordem das palavras na língua inglesa, reconhecendo
formas reduzidas representadas na oralidade e na
escrita.

Gêneros instrucionais (manuais, receitas culinárias, regras de
jogos, tutoriais, entre outros).
Gêneros orais (tutoriais, telefonemas, declamações, vídeos,
encenações, entre outros)
Análise Linguística: Relative Pronouns (who, where, which,
that); Present Perfect; Present Perfect Continuous; Adverbs;
Connectors (first, next, after that).
Imperative Form; Question tag; Reflexive Pronouns.

(EM13LGG105)
Analisar e experimentar diversos processos
de remidiação de produções
multissemióticas, multimídia e transmídia,
desenvolvendo diferentes modos de
participação e intervenção social.

(EMEJALGG105M2LI02PE)
Leitura/Escrita - Reconhecer as relações de interesse
existentes na propagação de um mesmo conteúdo em
diferentes mídias por meio de gêneros textuais diversos
(news, blog, meme etc.), demonstrando consciência
acerca da possibilidade da manipulação de informações
(fake news) e os impactos sociais desta prática.

Gêneros informativos impressos e/ou digitais.
Análise Linguística: Infinitive x Gerund; Indefinite Pronouns.

(EMEJALGG105M2LI03PE)
Produção Escrita- Produzir textos escritos
multissemióticos em língua inglesa como proposta de
intervenção social acerca de algum tema da realidade
estudantil.

Gêneros multissemióticos (campanhas publicitárias, jornal
impresso e/ou digital, fórum, chat), recursos linguísticos e
efeitos de sentido do léxico.
Análise Linguística: Relative Pronouns (who, where, which,
whose, that).
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(EM13LGG203)
(EMEJALGG203M2LI04PE)
Analisar os diálogos e os processos de disputa Compreensão Oral/ Leitura- Identificar, em textos orais e
por legitimidade nas práticas de linguagem e escritos, elementos lexicais presentes no cotidiano e que
em suas produções (artísticas, corporais e
caracterizem marcas identitárias do inglês em diversos
verbais).
países e nos países onde ele é falado como segunda
língua e em comparação com a língua portuguesa (língua
materna), demonstrando compreensão da
interculturalidade.

Gêneros orais e/ou escritos (lista de compras, relatos sobre
viagens, anúncios de classificados, letras de música, cenas de
filmes/série etc); textos literários (poemas, contos, fábulas).
Análise Linguística: Modal Verbs (can, could, may, might,
must, should), Connectors (but, and, so...).

(EM13LGG301)
Participar de processos de produção
individual e colaborativo em diferentes
linguagens (artísticas, corporais e verbais),
levando em conta suas formas e seus
funcionamentos, para produzir sentidos em
diferentes contextos.

(EMEJALGG301M2LI05PE)
Produção Escrita/ Oral- Produzir, individual e/ou
coletivamente, textos orais e/ ou escritos que
empreguem recursos persuasivos, verbais e não verbais,
de modo criativo, considerando as características
próprias do gênero escolhido.

Gênero publicitário, recursos linguísticos, multissemióticos e
efeitos de sentido do léxico (fanfics, booktube, anúncio,
infográficos etc.).
Análise Linguística: Possessive Case; Prepositions;
Comparative and Superlative Degree of Adjectives.

(EM13LGG302)
Posicionar-se criticamente diante de diversas
visões de mundo presentes nos discursos em
diferentes linguagens, levando em conta seus
contextos de produção e de circulação.

(EMEJALGG302M2LI06PE)
Produção Oral/Escrita- Produzir textos argumentativos
ancorados em diferentes gêneros (textos de opinião,
blogs, tweets etc.), conforme os diversos campos de
atuação social.

Gêneros Jornalísticos impressos e/ou digitais.
Análise Linguística: Past Perfect; Past Perfect Continuous.

(EM13LGG303)
Debater questões polêmicas de relevância
social, analisando diferentes argumentos e
opiniões, para formular, negociar e sustentar
posições, frente à análise de perspectivas
distintas.

(EMEJALGG303M2LI07PE)
Produção Oral/ Escrita- Produzir textos, individual ou
coletivamente, que expressam diferentes pontos de vista
sobre temas relacionados à atualidade (consumo
consciente, sustentabilidade, hábitos saudáveis de vida,
cidadania participativa entre outros), baseando-se em
fatos, dados e informações confiáveis.

Gêneros orais e/ou escritos (debates, exposições,
depoimentos, documentários, artigos de opinião, manifestos,
entre outros). Reading Strategies: Scanning, Skimming.
Análise Linguística: Question Tag.

(EM13LGG305)
Mapear e criar, por meio de práticas de
linguagem, possibilidades de atuação social,
política, artística e cultural para enfrentar
desafios contemporâneos, discutindo

(EMEJALGG305M2LI08PE)
Produção Escrita- Produzir textos para campanhas sociais
por meio de gêneros textuais adequados (jornal impresso
ou digital, panfleto, folheto, banner, cartaz etc.)
articuladas com situações-problema da comunidade local

Gêneros textuais impressos e/ou digitais (jornalísticos,
publicitários, entre outros).
Análise Linguistíca: Simple Past and Past Continuous Tense,
Indefinite Pronouns (some, any, no and compounds); Simple
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princípios e objetivos dessa atuação de
maneira crítica, criativa, solidária e ética.

e/ou escolar de maneira crítica, solidária e ética,
observando as características dos gêneros e elementos
coesivos.

Future and Immediate Future (Will and Going To); Gerund x
Infinitive.

(EM13LGG701)
Explorar tecnologias digitais da informação e
comunicação (TDIC), compreendendo seus
princípios e funcionalidades, e utilizá- las de
modo ético, criativo, responsável e adequado
a práticas de linguagem em diferentes
contextos.

(EMEJALGG701M2LI09PE)
Leitura/ Produção Escrita- Explorar diversos gêneros
digitais em língua inglesa, demonstrando compreensão
dos princípios e das funcionalidades e utilizá-las de modo
ético, criativo, responsável e adequado às práticas de
linguagem em diferentes contextos.

Gêneros digitais (e-mail, mensagens de textos, blogs, posts
em redes sociais, entre outros).
Análise Linguística: (Un)countable Nouns; Present Perfect;
Adverbs , Adverbial Phrases.
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LÍNGUA INGLESA
3º MÓDULO
Habilidade da Área da BNCC

Habilidades específicas dos Componentes

Objetos do Conhecimento

(EM13LGG104)
Utilizar as diferentes linguagens, levando em
conta seus funcionamentos, para a
compreensão e produção de textos e
discursos em diversos campos de atuação
social.

(EMEJALGG104M3LI01PE)
Produção Escrita- Escrever textos da ordem do descrever
e do relatar (postcards, travel reports, brochure), com
ênfase no vocabulário específico de cada tema e seus
respectivos contextos, bem como nas estruturas
específicas da língua inglesa (reporting verbs, reported
speech etc.), compartilhando experiências e desejos.

Textos da ordem do descrever e do relatar, impressos ou
digitais (postcards, travel reports, brochure, entre outros).
Análise Linguística: Direct and Reported Speeches.
Adverbs and Adverbial Phrases; Modal Verbs (may, might,
can, could, must, shall, should, will, would, ought to).

(EMEJALGG104M3LI02PE) Leitura- Distinguir significados
literais e implícitos, considerando as linguagens
conotativa e denotativa, a partir do léxico específico
(expressions, phrasal verbs, modal verbs, entre outros)
presentes em gêneros textuais literários (poems, lyrics,
novels, plays, entre outros) em língua inglesa, situando o
contexto discursivo.

Gêneros literários e identificação do gênero em foco; Reading
Strategies: inference, scanning, skimming.
Análise Linguística: Phrasal Verbs, Idioms, Collocations.

(EMEJA13LGG104M3LI03PE)
Produção Oral/Escrita- Produzir textos orais e/ ou
escritos, para compartilhar informações sobre um
determinado assunto de interesse, organizados de forma
clara, desenvolvidos em volta de um tema central e que
permitam o reconhecimento da valorização cultural (da
comunidade local, regional e global) social e histórica em
diferentes contextos (apreciação de um filme, peça,
música, poema, apresentação cultural etc.)

Gêneros literários orais (declamação de poema, entre outros)
e/ou escritos (poemas, romances, letras de músicas, drama,
entre outros); Gêneros da cultura popular nordestina
(gêneros orais, lendas, contos, causos, cordel, entre outros).
Análise Linguística: Linking words, Phrasal Verbs; Idioms,
Collocations.

(EMEJALGG302M3LI04PE)
Produção Escrita- Planejar um texto argumentativo, a
partir da organização de ideias de maneira crítica e
fundamentada, considerando o contexto, o tema e a

Textos argumentativos (defesa de ponto de vista para
situações comunicativas definidas como debates, carta do
leitor, justificativas, entre outros).

(EM13LGG302)
Posicionar-se criticamente diante de diversas
visões de mundo presentes nos discursos em
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diferentes linguagens, levando em conta seus
contextos de produção e de circulação.

situação discursiva, em defesa de pontos de vista de
forma autônoma, solidária e ética.

Análise Linguística: Passive Voice, Idioms, Connectors / Linkers
(and, also, as well as, but, however, in contrast, although , or,
either ... or, in fact, in my opinion/ in my point of view, as a
result, entre outros).

(EM13LGG304)
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.

(EMEJALGG304M3LI05PE)
Produção Escrita/ Oral- Produzir textos que permitam
interagir socialmente propondo alternativas pautadas na
ideia de bem comum e coletividade (ex.: anúncios
publicitários para campanhas educativas, curtas,
panfletos explicativos, videominuto, etc.) promovendo a
consciência socioambiental e o consumo responsável.

Gêneros digitais (e-mail, podcast, posts em redes sociais,
mensagens virtuais, entre outros); Gênero Propaganda
(anúncio impresso e/ou digital, folders, entre outros).
Análise Linguística: Conditional (If) Clauses; Connectors and
Linking Words.

(EM13LGG403)
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.

(EMEJALGG403M3LI06PE)
Produção Escrita- Comunicar-se em língua inglesa,
usando a escrita, através de redes sociais e/ ou sites
específicos para conhecer pessoas, para pedir
informações sobre pontos turísticos, bolsas de estudo e
seleções para cursos, considerando os gêneros
apropriados para tais funções (application forms, e-mails,
posts em sites, comunicação via online, costumer service
centre etc.)

Gêneros digitais (e-mails, posts, messages, application forms,
nano e microcontos, blogs, tweets etc.).
Análise Linguística: Processo de formação das palavras;
Cognates and False Cognates; Léxico e Estruturas Linguísticas
pertinentes às situações discursivas.
Expressões idiomáticas (Idioms).

(EM13LGG702)
Avaliar o impacto das tecnologias digitais da
informação e comunicação (TDIC) na
formação do sujeito e em suas práticas
sociais, para fazer uso crítico dessa mídia em
práticas de seleção, compreensão e produção
de discursos em ambiente digital.

(EMEJALGG702M3LI07PE)
Leitura- Analisar os discursos em língua inglesa,
produzidos e veiculados nos meios digitais de modo a
identificar seus propósitos e intencionalidades,
considerando a postura crítica e ética e como a
informação desses textos contribuem com a formação
dos sujeitos contemporâneos.

Gêneros orais e/ou escritos veiculados em ambientes digitais
(twitters, postagens nas redes sociais, weblogs, notícias
veiculadas em sites, entre outras.).
Análise das informações e propagação de fake news. Análise
linguística: Processo de formação das palavras (prefixos,
sufixos e compostos).
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3.1.5 Arte
O ENSINO DA ARTE NO ENSINO MÉDIO DA EJA
Como área de conhecimento, conforme a BNCC (BRASIL, 2018) a Arte “contribui para
o desenvolvimento da autonomia reflexiva, criativa e expressiva dos estudantes [...]
[e] é, também, propulsora da ampliação do conhecimento do sujeito sobre si, o outro
e o mundo compartilhado” (BNCC 2018, p. 482). Portanto, buscando promover a
continuação e o aprofundamento dos estudos na área, o trabalho com a Arte no
Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos “deve promover o cruzamento de
culturas e saberes, possibilitando aos estudantes o acesso e a interação com as
distintas manifestações culturais populares presentes na sua comunidade” (BRASIL,
2018, p.483). Ainda segundo a BNCC (BRASIL, 2018), nesse processo, deve-se
garantir “o respeito e a valorização das diversas culturas presentes na formação da
sociedade brasileira, especialmente as de matrizes indígena e africana” (BRASIL,
2018, p. 483).
É importante que os estudantes do Ensino Médio da EJA possam assumir a posição
de protagonistas, exercendo papel de apreciadores, artistas, criadores e curadores,
de forma consciente, ética, crítica e autônoma, em saraus, performances,
intervenções, happenings, produções em videoarte, animações, web arte e outras
manifestações e/ou eventos artísticos e culturais, realizados na escola e/ou em outros
locais. A escola precisa oferecer aos estudantes o acesso a materiais, instrumentos
e recursos convencionais, alternativos e digitais, em diferentes meios e tecnologias
(BRASIL, 2018), compreendendo esses sujeitos como portadores e geradores de
cultura.
O ensino de Arte na EJA Médio precisa procurar desenvolver nos estudantes um olhar
diferenciado, sensível e crítico. A sala de aula deve ser um dos espaços de promoção
de oportunidades para manifestações espontâneas, por meio de atividades nos
campos das artes visuais, música, dança, teatro entre outros. A ação educativa deve
valorizar os eventuais conflitos intergeracionais, relativamente comuns nas
heterogêneas turmas da Educação de Jovens e Adultos, enquanto processos valiosos
de aprendizagens, em razão das contribuições que os diferentes sujeitos trazem com
suas experiências de mundo.
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Em suas diferentes práticas de linguagem – música, teatro, dança e artes visuais –, o
componente curricular Arte se constitui como ferramenta de promoção do
desenvolvimento dos estudantes nas especificidades dessas linguagens e suas
eventuais conexões e interseções. Ele oportuniza a ampliação das habilidades de
recepção e produção de sentidos, para uma atuação cidadã/democrática numa
sociedade com processos de interação complexificados pela multiculturalidade e pelo
acelerado desenvolvimento tecnológico.
No campo das artes visuais, por exemplo, é importante que os estudantes aprimorem
suas habilidades para a atuação num mundo de interações amplamente mediadas
por textos semióticos, especialmente em face do desenvolvimento das tecnologias de
informação e comunicação, ao mesmo tempo em que compreendam como as
imagens situam o ser humano num tempo, num espaço, numa sociedade, conferindolhes pertencimentos.
É fundamental que o estudante da EJA, mais do que antes, se reconheça como
protagonista de suas trajetórias, o que lhe exige uma atuação não apenas como
fruidor/receptor dos discursos artísticos, entre outros, mas como participante em
processos individuais e coletivos de criação, uma vez que, nas interlocuções, os
indivíduos se constroem e constroem o mundo. E, numa perspectiva intercultural
crítica, é indispensável que se aperceba das relações de poder mediadas pelas
linguagens.
Dessa forma, a BNCC (BRASIL, 2018) aponta que, nas variadas práticas de
linguagens artísticas,
[Um] ambiente propício para o engajamento dos estudantes em
processos criativos deve permitir a incorporação de estudos,
pesquisas e referências estéticas, poéticas, sociais, culturais e
políticas para a criação de projetos artísticos individuais, coletivos e
colaborativos, capazes de gerar processos de transformação,
crescimento e reelaboração de poéticas individuais e coletivas.
(BRASIL, 2018, p. 482)

No ensino e aprendizagem em música, que enquanto construção humana é
inalienável das identidades individuais e sociais, é preciso ir além dos sentidos e usos
correntes nas sociedades urbanas. Segundo Ribas (2009), “[é] na natureza social e
pessoal das relações que o ser humano estabelece com a música significados e que
uma sociabilidade se constrói pela e com a música” (RIBAS, 2009, p. 148). Desse
107

modo, é importante considerar que, para alguns grupos humanos, a música integra
um complexo de tradições por vezes fundamentais para a reprodução da vida sobre
o território, como é o caso de povos indígenas contemporâneos.
A propósito da EJA, considerando o aspecto intergeracional, Ribas (2009) defende,
ainda, que
Aprender e ensinar música nesse contexto demanda lidar com os desejos e
as necessidades de estudantes de diferentes idades, principalmente em
relação aos repertórios por eles (as) apreciados, às suas identidades
musicais, às suas expectativas e aos seus (des) conhecimentos musicais, e
com o respeito em relação ao gosto e às práticas musicais do outro. (RIBAS,
2009, p. 144)

Ademais, o processo de ensino de música no Ensino Médio da EJA não se norteia
por uma concepção de treinamento técnico, mas, “como destaca Small (1984 [1977]),
é fundamentalmente o processo, e não o produto, o objeto de preocupação do (a)
educador (a) musical” (RIBAS, 2009, p. 148).
Por sua vez, no campo das artes cênicas, a linguagem teatral se constitui como a
possibilidade privilegiada, entre outras, para se pausar o fluxo do mundo histórico e,
por um parecer ser, com a intenção de criar ficção tendo o próprio corpo como
suporte, construir “realidades” outras, inclusive como maneira de aprender
sobre/criticar o mundo real objetivo. As experiências de vida dos estudantes jovens,
adultos e idosos apresentam potencial bastante significativo para a realização desse
tipo de atividades.
Embora essa linguagem, em alguma medida, já permeie a vida cotidiana, nos
variados rituais e tradições que construímos em sociedade, o seu ensino no contexto
da EJA - Ensino Médio oportuniza aos estudantes, por exemplo, acessarem espaços
e personalidades que não sejam as suas próprias, possibilitando aprendizagens sobre
si e sobre os outros.
O ensino de arte, portanto, é possibilitador de convergências de conhecimentos que
auxiliam o estudante do Ensino Médio da EJA, em especial, no seu desenvolvimento
integral por meio do aprofundamento e da continuidade do aprendizado sobre si
mesmo, sobre o outro e sobre o mundo compartilhado. E se põe como propulsor
privilegiado do fortalecimento das identidades, uma vez que lida mais diretamente
com as subjetividades e, portanto, complexidades do ser. O ensino de arte é, por isso,
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imprescindível – a partir de conexões interdisciplinares – para a formação de cidadãos
que se pautam pelos processos democráticos nas defesas de suas aspirações
pessoais e coletivas.

Referências
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3.1.5.1 ARTE- ORGANIZADORES CURRICULARES
1º MÓDULO
Habilidade da Área da BNCC

Habilidades específicas dos Componentes

Objetos do Conhecimento

(EM13LGG103)
Analisar o funcionamento das linguagens,
para interpretar e produzir criticamente
discursos em textos de diversas semioses
(visuais, verbais, sonoras, gestuais).

(EMEJALGG103M1AR01PE) (ARTES VISUAIS, DANÇA, MÚSICA, TEATRO) Analisar e
apropriar-se da linguagem utilizada nas obras e objetos
artísticos produzidos na cidade/campo, das culturas
tradicionais, como a indígena e a afro-brasileira,
identificando referências ideológicas refletidas nos seus
fundamentos artísticos específicos.

Elementos da Linguagem e Processos de Criação- Recursos
tecnológicos utilizados nas diferentes linguagens artísticas, em
suas produções pessoais e coletivas do mundo contemporâneo
(mixagem, sampleamento, edição e tratamento de imagens,
iluminação, sonoplastia, maquiagem 3D, figurinos etc.) e das
chamadas “tradições” populares (instrumentos musicais não
convencionais, inflexões vocais etc).

(EM13LGG104)
Utilizar as diferentes linguagens, levando
em conta seus funcionamentos, para a
compreensão e produção de textos e
discursos em diversos campos de atuação
social.

(EMEJALGG104M1AR02PE) (ARTES VISUAIS, DANÇA, MÚSICA, TEATRO) Produzir
textos e discursos em diferentes linguagens, partindo de
repertório local e expandindo para repertório mundial
significativo, respeitando-se os interesses pessoais e
coletivos, expressando sentimentos e impressões acerca
de fatos da realidade ou ficção, seja por gestos,
desenhos ou escritos.

Materialidades e Processos de Criação- Experiências estéticas
nas diferentes linguagens artísticas (em dança: improvisação,
composição coreográfica, consciência corporal, criação e
interpretação de repertórios etc.; criação de objetos sonoros,
pesquisa de sons e ritmos experimentais; leitura visual,
corporal, musical, teatral e mitologias).

(EM13LGG105)
Analisar e experimentar diversos processos
de remidiação de produções
multissemióticas, multimídia e transmídia,
desenvolvendo diferentes modos de
participação e intervenção social.

(EMEJALGG105M1AR03PE) (ARTES VISUAIS, DANÇA, MÚSICA, TEATRO) - Pesquisar,
analisar e utilizar tecnologias contemporâneas e redes
sociais em produções multissemióticas, multimídia e
transmídia dentro e fora do ambiente escolar, para
discutir e refletir sobre temas atuais relevantes.

Arte, Tecnologia e Novas Mídias - Internet art: web art,
ciberespaço, video mapping etc.; cultura da convergência
(convergência dos meios de comunicação, cultura participativa
e inteligência coletiva).
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(EM13LGG201)
Utilizar as diversas linguagens (artísticas,
corporais e verbais) em diferentes
contextos, valorizando-as como fenômeno
social, cultural, histórico, variável,
heterogêneo e sensível aos contextos de
uso.

(EMEJALGG201M1AR04PE)
(ARTES VISUAIS, DANÇA, MÚSICA, TEATRO) - Utilizar
diferentes linguagens para realizar experiências
estéticas, expressando suas identidades, sensibilidades e
percebendo seu potencial transformador e de
valorização cultural e social.

Materialidades e Processos de Criação- Utilização de materiais e
suportes expressivos físicos e digitais, vivência de experiências
estéticas nas diversas linguagens artísticas; análise dos
contextos de criação e suas relações estéticas, históricas,
sociais, com a cultura e com processos identitários pessoais e
grupais. Artes Visuais: leituras de imagens, intervenções
artísticas, pesquisas com materiais expressivos diversos,
autorretrato, arte digital etc. Dança: ensaios, ações corporais,
improvisação, composição coreográfica, criação de repertórios
etc. Música: pesquisas sonoras, improvisação, oficinas de
criação musical etc. Teatro: jogos teatrais, jogos circenses,
dramaturgias, ações cênicas, intervenções artísticas, leituras de
mitologias, performances etc.

(EM13LGG202)
Analisar interesses, relações de poder e
perspectivas de mundo nos discursos das
diversas práticas de linguagem (artísticas,
corporais e verbais), compreendendo
criticamente o modo como circulam,
constituem-se e (re)produzem significação
e ideologias.

(EMEJALGG202M1AR05PE) (ARTES VISUAIS, DANÇA, MÚSICA, TEATRO) Compreender a relação entre produções artísticas do
teatro, da dança, das artes visuais e da música, de forma
crítica, a partir da leitura, interpretação e prática de
determinado movimento artístico e seus diversos
contextos (técnico, histórico, sociológico, psicológico
etc.).

Modalidades Híbridas: teatro-dança, performances interativas,
vídeo-teatro, teatro de formas animadas, musicais e outras.

(EM13LGG203)
Analisar os diálogos e os processos de
disputa por legitimidade nas práticas de
linguagem e em suas produções (artísticas,
corporais e verbais).

(EMEJALGG203M1AR06PE)
(ARTES VISUAIS, DANÇA, MÚSICA, TEATRO) Identificar e
analisar os espaços de expressão artística das chamadas
“minorias” e seus percursos, sua resistência e luta por
legitimidade (centros e grupos culturais, coletivos),
preservando sua identidade e reconhecendo suas
práticas e linguagens artísticas, culturais e corporais,
bem como de sua estética e seu discurso, comparando
diferentes pontos de vista, ancorados no conceito de
interculturalidade e diversidade local, nacional e
mundial, e enfatizando a pesquisa e a valorização acerca
do patrimônio local municipal, sobretudo o que está na
territorialidade do estudante.

Mediação e Intervenção Sócio Cultural- Diálogo sobre os
sistemas de linguagens, circulação e práticas de discursos
visuais, corporais, teatrais, sonoros, étnico-raciais, expressos em
grupos (de dança contemporânea, dança popular, dança étnica,
dança criativa, teatro dança, teatro psicológico, teatro épico,
teatro contemporâneo, ópera, música eletrônica, música
popular, música étnica, música erudita, música circular etc.),
centros culturais e coletivos do Brasil (instituições, galerias,
museus, pontos de cultura, agremiações, coletivos de artes
visuais, dança, circo, teatro, música).
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ARTE
2º MÓDULO
Habilidade da Área da BNCC

Habilidades específicas dos Componentes

Objetos do Conhecimento

(EM13LGG301)
Participar de processos de produção
individual e colaborativa em diferentes
linguagens (artísticas, corporais e verbais),
levando em conta suas formas e seus
funcionamentos, para produzir sentidos
em diferentes contextos.

(EMEJALGG301M2AR01PE)
(ARTES VISUAIS, DANÇA, MÚSICA, TEATRO) Produzir,
individual ou coletivamente, experiências estéticas nas
diversas linguagens artísticas, valorizando a arte popular
e a estética de massa, sua identidade social e cultural,
trocando experiências de forma interativa e respeitosa.

Contextos e Práticas - Cultura visual, cultura de massa e cultura
popular; contextos de produção, circulação, recepção,
processos criativos, elementos constitutivos das diferentes
linguagens artísticas.

(EM13LGG302)
Posicionar-se criticamente diante de
diversas visões de mundo presentes nos
discursos em diferentes linguagens,
levando em conta seus contextos de
produção e de circulação.

(EMEJALGG302M2AR02PE)
(ARTES VISUAIS, DANÇA, MÚSICA, TEATRO) Posicionar-se
criticamente em relação às formas de imposição e
dominação cultural, analisando as vinculações sociais
e/ou étnicas de obras e práticas consideradas dissidentes
dos padrões dominantes, do ponto de vista estético e
cultural, ampliando o repertório e o poder de ação e
intervenção artística.

Matrizes estéticas e Culturais - Gêneros musicais urbanos: hiphop, reggae, música eletrônica, canções de protesto, samba de
raiz; movimentos culturais urbanos: grafite, skaters, punk, funk,
mangue beat, brega, teatro de rua etc.; movimentos de gênero
e sexualidades; práticas culturais em grupos de minorias: artes
visuais e músicas indígenas, músicas quilombolas etc.

(EM13LGG305)
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.

(EMEJALGG305M2AR03PE)
(ARTES VISUAIS, DANÇA, MÚSICA, TEATRO) Perceber-se
e perceber o outro enquanto sujeito gerador de ações
que possam modificar a realidade, a partir do registro
artístico e socialização da produção.

Mediação e Intervenção Sócio Cultural - Diálogo sobre os
sistemas das diferentes linguagens artísticas (fotografia
documental, fotojornalismo, fotografia contemporânea/o olhar
fotográfico, videoarte, vídeo documental, vídeo registro, texto
multimodal). Investigação de propostas de intervenções
artístico-culturais nas diferentes linguagens (artes visuais,
dança, música, teatro etc.).

(EM13LGG401)
Analisar criticamente textos de modo a
compreender e caracterizar as línguas
como fenômeno (geo)político, histórico,

(EMEJALGG401M3AR04PE)
(ARTES VISUAIS, DANÇA, MÚSICA, TEATRO) Analisar
criticamente, comparar e ressignificar textos teatrais,
musicais, corporais, visuais e audiovisuais de diferentes

Elementos da Linguagem- Artes Visuais (técnicas, estética,
circulação, discurso e narrativa); Teatro (conflito, espaço cênico,
ação, personagem, dramaturgias, gêneros narrativos); Dança
(coreologia, consciência corporal, educação somática,
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social, cultural, variável, heterogêneo e
sensível aos contextos de uso.

nacionalidades e gêneros, compreendendo as
semelhanças e diferenças entre eles numa perspectiva
da arte como fenômeno geopolítico, histórico, social,
variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso.

habilidades, repertórios); Música (elementos composicionais,
formais, repertórios, gêneros musicais), variações estéticas,
contextos históricos, geográficos e culturais.

(EM13LGG502)
Analisar criticamente preconceitos,
estereótipos e relações de poder presentes
nas práticas corporais, adotando
posicionamento contrário a qualquer
manifestação de injustiça e desrespeito a
direitos humanos e valores democráticos.

(EMEJALGG502M2AR05PE)
(ARTES VISUAIS, DANÇA, MÚSICA, TEATRO) Refletir
criticamente em relação às diversas produções artísticas
que se utilizam da linguagem corporal como ferramenta
ou como suporte, abordando os direitos humanos e
valores democráticos, adotando posicionamento
contrário a qualquer manifestação de injustiça e
desrespeito.

Contextos e Práticas - Teatro negro, teatro de rua, teatro do
oprimido, performance, dança de rua, capoeira, danças de
matriz africana, danças indígenas- contextos e práticas da
origem, características e funções- e outros movimentos
culturais com grande representação no estado de Pernambuco.

(EM13LGG601)
Apropriar-se do patrimônio artístico de
diferentes tempos e lugares,
compreendendo a sua diversidade, bem
como os processos de legitimação das
manifestações artísticas na sociedade,
desenvolvendo visão crítica e histórica.

(EMEJALGG601M2AR06PE)
(ARTES VISUAIS, DANÇA, MÚSICA, TEATRO) Identificar,
valorizar e interagir com o patrimônio nacional e
internacional, material e imaterial, compreendendo-o
em sua dimensão sócio-histórico-cultural e refletindo
sobre a sua importância.

Patrimônio Cultural Material e Imaterial do Brasil e de outros
países; Arte Pública (investigação, leitura e diálogo).
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ARTE
3º MÓDULO
Habilidade da Área da BNCC

Habilidades específicas dos Componentes

Objetos do Conhecimento

(EM13LGG601)
Apropriar-se do patrimônio artístico de
diferentes tempos e lugares,
compreendendo a sua diversidade, bem
como os processos de legitimação das
manifestações artísticas na sociedade,
desenvolvendo visão crítica e histórica.

(EMEJALGG601M3AR01PE)
Matrizes Estéticas e Culturais da Arte Contemporânea- Body art,
(ARTES VISUAIS, DANÇA, MÚSICA, TEATRO) Conhecer,
land art, tribal fusion, intervenção artística urbana, videoarte,
entender, respeitar e preservar as diversas
música eletrônica etc. e sua relação com a arte dos grupos
manifestações da arte em suas múltiplas funções
étnicos (grafismo dos povos originários, grafismo africano, a
utilizadas por diferentes grupos sociais (movimentos
cerâmica, a arte têxtil, danças circulares, o universo musical dos
artísticos contemporâneos) e grupos étnicos (povos
povos indígenas etc.).
originais, quilombola, cigano etc.), apropriando-se dos
fundamentos das artes visuais, reaproveitando materiais
diversos e aplicando-os nos trabalhos artísticos.

(EM13LGG602)
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.

(EMEJALGG602M3AR02PE)
(ARTES VISUAIS, DANÇA, MÚSICA,TEATRO) Identificar e
vivenciar, enquanto fruidor, das manifestações artísticas
e culturais e movimentos culturais de Pernambuco e do
Nordeste, criando eventos que envolvam a comunidade.

Matrizes Estéticas e Culturais, a Multiculturalidade
Pernambucana e Nordestina.

(EM13LGG603)
Expressar-se e atuar em processos de
criação autorais individuais e coletivos nas
diferentes linguagens artísticas (artes
visuais, audiovisual, dança, música e
teatro) e nas intersecções entre elas,
recorrendo a referências estéticas e
culturais, conhecimentos de naturezas
diversas (artísticos, históricos, sociais e
políticos) e experiências individuais e
coletivas.

(EMEJALGG603M3AR03PE)
(ARTES VISUAIS, DANÇA, MÚSICA, TEATRO) Mobilizar
conhecimentos históricos e evolutivos da dança, do
teatro, da música, das artes visuais, do audiovisual, em
produções artísticas que favoreçam a investigação, a
expressão e possíveis intersecções entre arte e
autoconhecimento, entre arte e emoção, entre arte e
aprendizagem.

Contextos e Práticas - Movimentos modernos e pós-modernos
no Brasil e no mundo: dança moderna, dança criativa, música e
teatro experimental, movimento antropofágico, arte concreta e
neoconcreta, expressionismo abstrato, surrealismo, bauhaus
etc. Movimentos musicais da modernidade (jazz/blues/rock).
Movimentos culturais artísticos brasileiros do século XX (bossa
nova, movimento armorial, jovem guarda, MPB, canções de
protesto, rock, tropicália, manguebeat). Conceitos, intersecções,
possibilidades expressivas, usos híbridos.
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(EM13LGG604)
Relacionar as práticas artísticas às
diferentes dimensões da vida social,
cultural, política e econômica e identificar
o processo de construção histórica dessas
práticas.

(EMEJALGG603M3AR04PE)
(ARTES VISUAIS, DANÇA, MÚSICA, TEATRO) - Expressarse e atuar em processos de criações autorais individuais
e coletivos nas diversas linguagens artísticas,
considerando suas intersecções.

Materialidades e Processos de Criação - Artes Visuais (desenho,
gravura, escultura, assemblage, instalação, audiovisual,
fotografia, etc.) Dança (composição coreográfica, improvisação,
experiências estéticas, etc.) Música (repertórios, objetos
sonoros, sons, ritmos experimentais etc.) Teatro (improvisação,
jogos teatrais, teatro de bonecos, teatro de sombras etc.)
Conceitos, intersecções, possibilidades expressivas, artes
integradas.

(EMEJALGG604M3AR05PE)
(ARTES VISUAIS, DANÇA, MÚSICA, TEATRO) Conhecer e
relacionar as produções artísticas, seus contextos, a
partir de suas rupturas e continuidades no cenário
político, social, econômico e cultural das diversas
sociedades.

Processos Criativos - Pesquisas bibliográficas; diálogo com
conceitos de diferentes práticas artísticas; proposições
temáticas; repertórios imaginativos; poética pessoal; criação de
objetos estéticos; projetos artísticos individuais, coletivos e
colaborativos; relação entre políticas públicas, economia e
circulação da arte (arte e política, arte política e política da
arte).
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3.2 ÁREA: MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

A trajetória dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), ao longo dos
últimos anos, tem sido marcada por dificuldades, mas também por superações. É
importante que a proposta de ensino e aprendizagem para a EJA possa considerar
experiências, competências e habilidades adquiridas pelos estudantes ao longo de
sua trajetória escolar.
A Matemática, enquanto componente curricular tem sua importância na educação
brasileira desde a introdução dos Jesuítas, no qual foi formalizada como conteúdo
escolar a partir do século XVIII. No entanto, por muito tempo, o estudo da matemática
era tido como de difícil acesso para a grande maioria da população, além de ser
considerada como algo complicado de ser aprendido. Esses impasses contribuíram
para gerar uma cultura em que a matemática é vista como um campo de estudo de
difícil compreensão, ensino e aprendizagem. Infelizmente, esse pensamento perdura
até os dias de hoje.
Para os estudantes da EJA, essa realidade é percebida de forma mais evidente e
acentuada. O peso dessa cultura é recorrentemente levantado pelos próprios
estudantes durante as aulas de matemática. Vale salientar que, por se tratar de um
público naturalmente caracterizado pela maturidade pessoal e por experiências
profissionais, o reflexo conduzido dessa vivência reverbera de forma significativa no
planejamento docente. Quando o nosso olhar se volta para o ensino médio na EJA,
essa reflexão ganha ainda mais significado.
Considerar o contexto que os estudantes estão inseridos no ensino da matemática,
no que concerne a sua diversidade cultural, suas origens, idades, religiões,
escolaridade e experiência profissional, pode favorecer a qualidade do ensino e da
aprendizagem dos estudantes dessa modalidade. Nesse sentido, o ensino médio tem
um papel importante no qual permite proporcionar um elo entre essas experiências
vivenciadas, de modo que as mesmas possam ser aprofundadas e consolidadas, nas
práticas de ensino e de aprendizagem da matemática.
Diante desse contexto, é de fundamental importância considerar a realidade cultural
na qual estão inseridos os estudantes, e essa relevância se acentua quando se trata
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de um público que carrega consigo um repertório mais consolidado e experiente,
quanto aos seus valores, crenças e costumes.
Esse repertório traz consigo uma forte influência na ótica e na compreensão dos
conceitos a serem construídos, e quando esses valores (frutos da experiência de vida)
são considerados no processo de ensino, não só a Matemática, mas qualquer outra
disciplina, proporcionam aos estudantes uma autoconfiança, possibilitando assim a
sua autonomia e protagonismo social.
De acordo com o que preconiza a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (2018),
essa junção das habilidades e das competências adquiridas pelos estudantes nos
anos anteriores, alinhadas aos conhecimentos adquiridos ao longo do ensino médio,
pode favorecer ao aprofundamento das aprendizagens consideradas primordiais que
foram desenvolvidas ao longo do Ensino Fundamental.
Ao se pensar em um currículo voltado para o público da EJA, faz-se necessário refletir
acerca de sua aplicabilidade de inclusão para um grupo já tão marcado pela exclusão,
considerando sua história, saberes e necessidades. A Educação Matemática,
trazendo princípios como os da Etnomatemática, Modelagem Matemática, Educação
Matemática Crítica e Financeira, carrega consigo essa responsabilidade na tentativa
de proporcionar direções a esse respeito, de modo que os estudantes, ao se
depararem com a matemática, possam enxergá-la não mais como algo abstrato e
inacessível, mas sim como algo significativo e pertencente a sua realidade e cultura.
O papel da Matemática, principalmente se tratando do público da EJA e seu contexto
no mundo atual, é de poder proporcionar a esses sujeitos a capacidade de
compreender e identificar essa área do conhecimento como um facilitador para a
resolução de problemas do seu cotidiano. O letramento matemático apresenta essa
perspectiva quando interage com o objeto do conhecimento, considerando a
construção do conhecimento da matemática enquanto ciência, já que trata das
práticas sociais.
O (a) estudante de EJA não deve ser visto (a) como um sujeito que chega à escola
sem conhecimentos prévios. Ao contrário, é preciso reconhecer seus conhecimentos
prévios, que são ligados intimamente ao sujeito e a problemas específicos, criar
situações para que ele consiga descontextualizados. O ponto de partida deve ser,
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sempre, os conhecimentos que o estudante traz para a sala de aula, que apresentam
sentido para ele. A partir de então, o mediador propõe atividades e situações que
conduzam o estudante a generalizar e aplicar o conhecimento construído em diversas
situações que exijam o mesmo raciocínio.
Assim sendo, os documentos oficiais desempenham um papel de grande relevância
no sentido de nortear os docentes quanto à organização dos conteúdos da educação
básica a serem trabalhados no campo da matemática, de modo que tenham como
compromisso a formação cidadãos o desenvolvimento dos estudantes em todas as
áreas, assim como garantir uma aprendizagem significativa a todos.
A importância do currículo na modalidade da EJA se torna essencial, considerando
todas as especificidades que demanda tal modalidade. De acordo com a BNCC
(2018), tal documento juntamente com o currículo desenvolvido na rede de ensino
devem se identificar na uniformidade quanto aos princípios e valores que também são
preconizados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e pelas
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN), as quais reconhecem
que o compromisso e a formação dos estudantes provêm da educação a eles
oferecida.
Em consonância com o Currículo de Pernambuco para Ensino Médio, também
amparado na BNCC, a organização curricular para o ensino da matemática no ensino
médio da EJA igualmente apresenta as cinco competências específicas de
matemática para essa etapa de ensino, elencadas no tópico seguinte.

3.2.1 Competências Específicas De Matemática para o Ensino Médio da EJA

1. Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar
situações em diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos das
Ciências da Natureza e Humanas, ou ainda questões econômicas ou tecnológicas,
divulgados por diferentes meios, de modo a consolidar uma formação científica geral.
2. Articular conhecimentos matemáticos ao propor e/ou participar de ações para
investigar desafios do mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmente
responsáveis, com base na análise de problemas de urgência social, como os
voltados a situações de saúde, sustentabilidade, das implicações da tecnologia no
mundo do trabalho, entre outros, recorrendo a conceitos, procedimentos e linguagens
próprios da Matemática.
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3. Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos, em seus campos –
Aritmética, Álgebra, Grandezas e Medidas, Geometria, Probabilidade e Estatística –,
para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos,
analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas,
de modo a construir argumentação consistente.
4. Compreender e utilizar, com flexibilidade e fluidez, diferentes registros de
representação matemáticos (algébrico, geométrico, estatístico, computacional etc.),
na busca de solução e comunicação de resultados de problemas, de modo a favorecer
a construção e o desenvolvimento do raciocínio matemático.
5. Investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e
propriedades matemáticas, empregando recursos e estratégias como observação de
padrões, experimentações e tecnologias digitais, identificando a necessidade, ou não,
de uma demonstração cada vez mais formal na validação das referidas conjecturas.

3.2.2 Matemática

As unidades temáticas para o ensino da matemática no ensino médio para a
modalidade da EJA, de acordo com o Currículo de Pernambuco para Ensino Médio,
estão organizadas em Números e Álgebra, Geometria e Medidas e Probabilidade
e Estatística. Elas evidenciam o desenvolvimento das competências, com aplicações
dos conceitos matemáticos e com o olhar voltado para as especificidades dessa
modalidade.
Números e Álgebra - Nessa unidade temática é importante que os estudantes da
EJA sejam capazes de resolver problemas diversos, nessa modalidade de ensino,
ampliando seus conhecimentos nos campos numéricos. Assim como os estudos dos
conceitos da álgebra apresentam um importante papel para o desenvolvimento do
pensamento algébrico com os estudos relacionados às funções, é possível modelizar
o trabalho da matemática com o cotidiano dos estudantes dessa modalidade.
Geometria e Medidas - Quando tratamos dessa unidade temática observamos as
relações existentes entre os dois campos, pois devem ser trabalhados de forma
articulada e integrada, procurando trazer o conhecimento para mais próximo dos
estudantes da EJA, de modo que seja possível o trabalho com o método lógicodedutivo e o raciocínio intuitivo em geometria. Além de buscar o exercício com
situações que envolvam as transformações de unidades, mas que possam trazer
significados para os mesmos.
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Probabilidade e Estatística - Por fim, nessa unidade temática é necessário que as
habilidades relacionadas a esse campo da matemática possam ser associadas e
ampliadas de acordo com os temas sociais presentes na vida dos estudantes da EJA,
despertando e instigando neles, o interesse nos estudos relacionados a essa
temática, com a utilização de gráficos e tabelas. Assim como, oportunizar a
compreensão para a resolução de problemas que contenham estatísticas e
probabilidade, ocorrência de eventos e situações que envolvam simulações.
É pertinente considerar a relevância social do conhecimento matemático para o
público da EJA, principalmente nesse contexto de conclusão do ensino médio, uma
vez que essas unidades temáticas possam dar sentido à integração desses sujeitos
no seu cotidiano e na sociedade em que vivem.
Por isso a importância das escolhas pedagógicas que serão feitas na proposta de
ensino do componente curricular que será desenvolvida, contemplando problemas
significativos para os estudantes da EJA, ao invés de situações hipotéticas, repetitivas
e desconectadas da realidade desse público.
Dessa forma, é significativo que o papel da Matemática na Educação de Jovens e
Adultos, ao concluir essa etapa escolar, seja permitir aos sujeitos dessa modalidade
de ensino uma melhor contextualização dos seus conhecimentos, para que possam
enfrentar desafios cada vez mais amplos e complexos ao longo de suas vidas.

120

3.2.2.1 MATEMÁTICA - ORGANIZADORES CURRICULARES
1º MÓDULO
Habilidade da Área da BNCC

Habilidades específicas dos Componentes

Objetos do Conhecimento

(EM13MAT301)
Resolver e elaborar problemas do cotidiano, da
Matemática e de outras áreas do conhecimento, que
envolvem equações lineares simultâneas, usando
técnicas algébricas e gráficas, com ou sem apoio de
tecnologias digitais.

(EMEJAMAT301M1MA01PE)
Resolver e elaborar, trazendo para a sala de aula,
situações-problema do cotidiano, envolvendo a
Matemática e/ou outros domínios do conhecimento em
torno das equações lineares simultâneas, por exemplo,
sistemas de equações do 1º grau, utilizando técnicas
algébricas e/ou gráficas, com ou sem apoio de tecnologias
digitais.

Equações Lineares e Sistemas de equações do 1º
Grau.

(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.

(EMEJAMAT302M1MA02PE)
Construir modelos matemáticos para resolver situaçõesproblema em vários contextos, envolvendo funções
polinomiais do 1º e 2º graus, com e/ou sem apoio de
tecnologias digitais, reconhecendo essa representação.

Funções Polinomiais do 1º e 2º Graus , relações e
representações.

(EM13MAT401)
Converter representações algébricas de funções
polinomiais de 1º grau em representações geométricas
no plano cartesiano, distinguindo os casos nos quais o
comportamento é proporcional, recorrendo ou não a
softwares ou aplicativos de álgebra e geometria
dinâmica.

(EMEJAMAT401M1MA03PE)
Converter e analisar representações algébricas de
funções polinomiais do 1º e 2º graus em representações
geométricas no plano cartesiano, distinguindo os casos
em que as funções tenham um comportamento
proporcional e reconhecendo os coeficientes a, b e c no
gráfico com ou sem apoio de tecnologias digitais e jogos
educativos.

Funções Polinomiais do 1º e 2º graus:
proporcionalidade.
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(EM13MAT402)
Converter representações algébricas de funções
polinomiais de 2º grau em representações geométricas
no plano cartesiano, distinguindo os casos nos quais
uma variável for diretamente proporcional ao quadrado
da outra, recorrendo ou não a softwares ou aplicativos
de álgebra e geometria dinâmica, entre outros
materiais.
(EM13MAT404)
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.

(EMEJAMAT404M1MA04PE)
Analisar funções definidas por uma ou mais sentenças
como, por exemplo, uma tabela de imposto de renda, em
suas representações algébrica e gráfica, identificando
domínios de validade, imagem, crescimento ou
decrescimento, entre outras, com ou sem o uso de
tecnologias digitais.

Funções: representações algébrica e gráfica.
Domínios de validade. Imagem. Crescimento e
Decrescimento.

(EM13MAT501)
Investigar relações entre números expressos em tabelas
para representá-los no plano cartesiano, identificando
padrões e criando conjecturas para generalizar e
expressar algebricamente essa generalização,
reconhecendo quando essa representação é de função
polinomial de 1º grau.

(EMEJAMAT501M1MA05PE)
Investigar relações entre números expressos em tabelas
para representá-los no plano cartesiano, identificando
padrões e criando conjecturas para generalizar e
expressar algebricamente essa generalização,
reconhecendo quando essa representação é de função
polinomial de 1º grau.

Função Polinomial do 1º grau: relações e
representações

(EM13MAT502)
(EMEJAMAT502M1MA06PE)
Investigar relações entre números expressos em tabelas Investigar relações entre números expressos em tabelas
para representá-los no plano cartesiano, identificando
para representá-los no plano cartesiano, identificando
padrões e criando conjecturas para generalizar e
padrões e criando conjecturas para generalizar e
expressar algebricamente essa generalização,
expressar algebricamente essa generalização,
reconhecendo quando essa representação é de função
reconhecendo quando essa representação é de função
polinomial de 2º grau do tipo y = ax².
polinomial de 2º grau do tipo y = ax², com e/ou sem apoio
de tecnologias digitais.

Função Polinomial do 2º grau: relações e
representações
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(EM13MAT503)
Investigar pontos de máximo ou de mínimo de funções
quadráticas em contextos envolvendo superfícies,
Matemática Financeira ou Cinemática, entre outros,
com apoio de tecnologias digitais.

(EMEJAMAT503M1MA07PE)
Investigar e reconhecer pontos de máximo ou de mínimo
de funções quadráticas em contextos, envolvendo
superfícies, Matemática Financeira ou Cinemática, entre
outros, com ou sem apoio de tecnologias digitais.

Pontos de máximo e de mínimo de funções
quadráticas

(EM13MAT507)
Identificar e associar progressões aritméticas (PA) a
funções afins de domínios discretos, para análise de
propriedades, dedução de algumas fórmulas e
resolução de problemas.

(EMEJAMAT507M1MA08PE)
Identificar e associar progressões aritméticas (PA) no
cotidiano a funções afins de domínios discretos, para
análise de propriedades, dedução de algumas fórmulas e
resolução de situações-problema em diversos contextos.

Função Afim de domínio discreto. Progressão
Aritmética

(EM13MAT508)
Identificar e associar progressões geométricas (PG) a
funções exponenciais de domínios discretos, para
análise de propriedades, dedução de algumas fórmulas
e resolução de problemas.

(EMEJAMAT508M1MA09PE)
Identificar e associar progressões geométricas (PG) a
funções exponenciais de domínios discretos, para análise
de propriedades, dedução de algumas fórmulas e
resolução de situações-problema em diversos contextos.

Função Exponencial de domínio discreto.
Progressão Geométrica

(EM13MAT101)
(EMEJAMAT101M1MA10PE)
Interpretar criticamente situações econômicas, sociais e
Interpretar, criticamente, situações reais econômicas,
fatos relativos às Ciências da Natureza que envolvam a
sociais e fatos relativos às Ciências da Natureza que
variação de grandezas, pela análise dos gráficos das
envolvam a variação de grandezas, por meio de análise de
funções representadas e das taxas de variação, com ou
gráficos das funções representadas e das taxas de
sem apoio de tecnologias digitais.
variação, com ou sem apoio de tecnologias digitais.
(EM13MAT103)
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), como as de armazenamento e
velocidade de transferência de dados, ligadas aos
avanços tecnológicos.

(EMEJAMAT103M1MA11PE)
Compreender a ideia de grandezas relacionadas ao
cotidiano. Interpretar e compreender a ideia de grandeza
e as conversões possíveis entre elas, inseridas ou não no
Sistema Internacional (SI) como por exemplo, quilômetro,
toneladas, megabyte, entre outras.
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Gráficos de Funções. Variação de Grandezas.
Taxas de Variação.

Ideia e Conversão de Grandezas.
Unidades de Medida de uma Grandeza; Sistema
Internacional (SI)

(EM13MAT201)
Propor ou participar de ações adequadas às demandas
da região, preferencialmente para sua comunidade,
envolvendo medições e cálculos de perímetro, de área,
de volume, de capacidade ou de massa.

(EMEJAMAT201M1MA12PE)
Apresentar conceitos e realizar medidas adequadas às
demandas de sua região e/ou de sua comunidade,
envolvendo medições e cálculos de perímetro, área,
volume, capacidade e massa, entre outros, relacionando
as funções algébricas e os diferentes campos do
conhecimento, com ou sem o uso de tecnologias digitais.

Conceitos e cálculos de medidas de área,
perímetro, volume e massa, por meio de funções
algébricas.

(EM13MAT307)
Empregar diferentes métodos para a obtenção da
medida da área de uma superfície (reconfigurações,
aproximação por cortes etc.) e deduzir expressões de
cálculo para aplicá-las em situações reais (como o
remanejamento e a distribuição de plantações, entre
outros), com ou sem apoio de tecnologias digitais.

(EMEJAMAT307M1MA13PE)
Utilizar diferentes modelos de situações-problema para a
obtenção da medida da área de uma superfície por meio,
por exemplo, da aproximação por cortes, composição e
decomposição, entre outros, deduzindo expressões de
cálculos, com ou sem apoio de tecnologias digitais.

Área de figuras geométricas planas.

(EM13MAT314)
Resolver e elaborar problemas que envolvem grandezas
determinadas pela razão ou pelo produto de outras
(velocidade, densidade demográfica, energia elétrica
etc.).

(EMEJAMAT314M1MA14PE)
Resolver e elaborar situações-problema, envolvendo
grandezas determinadas pela razão ou pelo produto de
outras, explorando a noção de grandezas como
aceleração, densidade, energia elétrica, entre outras.

Grandezas: razão ou produto de outras grandezas.

(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.

(EMEJAMAT202M1MA15PE)
Realizar pesquisa amostral, utilizando a coleta de dados,
de acordo com a realidade da sua região, comunicando os
resultados por meio de relatórios, contendo gráficos e
interpretação das medidas de tendência central e das
medidas de dispersão (amplitude e desvio padrão) com
e/ou sem apoio de tecnologias digitais. Resolver e
elaborar situações-problema, e construir e interpretar
tabelas e gráficos de frequências com base em dados de
pesquisas estatísticas relacionadas ao cotidiano com e/ou
sem apoio de tecnologias digitais.

Dados de Pesquisas Estatística. Gráficos
Estatísticos. Medidas de Tendência Central e de
Dispersão.
Gráficos e Tabelas de Frequências de Pesquisas
Estatísticas.
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MATEMÁTICA
2º MÓDULO
Habilidade da Área da BNCC

Habilidades específicas dos Componentes

Objetos do Conhecimento

(EM13MAT104)
Interpretar taxas e índices de natureza socioeconômica
(índice de desenvolvimento humano, taxas de inflação,
entre outros), investigando os processos de cálculo
desses números, para analisar criticamente a realidade
e produzir argumentos.

(EMEJAMAT104M2MA01PE)
Investigar e interpretar processos de cálculo e conceitos
envolvendo as noções de taxas e índices de natureza
socioeconômica na resolução de situações-problema
relacionados às atividades humanas, como por exemplo,
taxas de inflação, analisando criticamente a realidade e
produzindo argumentos.

Porcentagem com ênfase em taxa e índice
abordando a investigação, interpretação e
resolução de situações-problema contextualizado.

(EM13MAT304)
Resolver e elaborar problemas com funções
exponenciais nos quais seja necessário compreender e
interpretar a variação das grandezas envolvidas, em
contextos como o da Matemática Financeira, entre
outros.

(EMEJAMAT304M2MA02PE)
Identificar e resolver situações- problema, envolvendo
funções exponenciais, interpretando a variação das
grandezas envolvidas em diversos contextos como, por
exemplo, no estudo da Matemática Financeira, entre
outros, com ou sem o uso de tecnologias digitais.

Funções Exponenciais: variação de grandezas.

(EM13MAT305)
Resolver e elaborar problemas com funções
logarítmicas nos quais seja necessário compreender e
interpretar a variação das grandezas envolvidas, em
contextos como os de abalos sísmicos, pH,
radioatividade, Matemática Financeira, entre outros.

(EMEJAMAT305M2MA03PE)
Resolver e elaborar situações- problema, trazendo o seu
surgimento com a história da matemática, envolvendo
funções logarítmicas, interpretando a variação das
grandezas em contextos diferentes como, por exemplo, o
estudo da radioatividade, Matemática Financeira, entre
outros, com e/ou sem o uso de tecnologias digitais.

Funções Logarítmicas: variação de grandezas e
Matemática Financeira.
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(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.

(EMEJAMAT403M2MA04PE)
Analisar e estabelecer relações, com e/ou sem o uso de
tecnologias digitais, entre as representações de funções
exponenciais e logarítmicas expressas em tabelas e em
planos cartesianos para identificar as características
fundamentais (domínio, imagem, crescimento ou
decrescimento, raízes, entre outras)
de cada função, destacando-as como funções inversas.

(EM13MAT203)
(EMEJAMAT203M2MA05PE)
Aplicar conceitos matemáticos no planejamento, na
Utilizar conceitos matemáticos no planejamento, na
execução e na análise de ações envolvendo a utilização execução e na análise de ações para o uso de aplicativos e
de aplicativos e a criação de planilhas (para o controle
criação de planilhas (por exemplo, nas atividades
de orçamento familiar, simuladores de cálculos de juros
envolvendo o controle de orçamento familiar,
simples e compostos, entre outros), para tomar
simuladores de cálculos de juros simples e compostos,
decisões.
entre outros), para tomada de decisão em situações
diversas, com ou sem o uso de tecnologias digitais.

Funções Exponenciais e Logarítmicas: relações,
representações e características.

Planilhas financeiras: planejamento, execução e
análise orçamentária e de renda.

(EM13MAT309)
Resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo
de áreas totais e de volumes de prismas, pirâmides e
corpos redondos em situações reais (como o cálculo do
gasto de material para revestimento ou pinturas de
objetos cujos formatos sejam composições dos sólidos
estudados), com ou sem apoio de tecnologias digitais.

(EMEJAMAT309M2MA06PE)
Resolver e elaborar situações- problema de diferentes
contextos, envolvendo o cálculo de áreas totais e volumes
de sólidos geométricos (prismas, pirâmides e corpos
redondos) como, por exemplo, analisar o gasto de
material para revestir uma superfície ou para preencher o
interior de uma embalagem, observando a viabilidade do
armazenamento e do transporte de uma mercadoria com
esse formato, com e/ou sem apoio de tecnologias digitais.

Áreas e volumes de sólidos geométricos.

(EM13MAT505)
Resolver problemas sobre ladrilhamento do plano, com
ou sem apoio de aplicativos de geometria dinâmica,
para conjecturar a respeito dos tipos ou composição de
polígonos que podem ser utilizados em ladrilhamento,
generalizando padrões observados.

(EMEJAMAT505M2MA07PE)
Investigar e resolver situações- problemas sobre
ladrilhamento do plano. Representar e interpretar
graficamente a variação da área e do perímetro de um
polígono regular quando os comprimentos de seus lados
variam, analisando e classificando as funções envolvidas,

Polígonos: tipos ou composições.
Polígonos Regulares: área e perímetro.
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(EM13MAT506)
Representar graficamente a variação da área e do
perímetro de um polígono regular quando os
comprimentos de seus lados variam, analisando e
classificando as funções envolvidas.

com e/ou sem o uso de aplicativos da geometria
dinâmica.

(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.

(EMEJAMAT102M2MA08PE)
Analisar, interpretar e utilizar informações de natureza
científica e social obtidas da leitura de (amostras de
pesquisas estatísticas) gráficos, infográficos e tabelas,
prevendo tendências que podem induzir a erros.
Além de dados contidos em tabelas e gráficos a partir dos
dados neles contidos, para construir argumentos e/ou
inferências identificando possíveis inadequações que
induzam ao erro de interpretação, como escalas e
amostras não apropriadas.

Pesquisas Estatísticas: tabelas, gráficos e
infográficos.
Tabelas e Gráficos: argumentos e/ou inferências,
inadequações.

(EMEJAMAT102M2MA09PE)
Analisar, criticamente, amostras de pesquisas estatísticas
apresentadas em relatórios divulgados por diferentes
meios de comunicação.

Amostras de Pesquisas Estatísticas.

(EM13MAT310)
Resolver e elaborar problemas de contagem
envolvendo agrupamentos ordenáveis ou não de
elementos, por meio dos princípios multiplicativo e
aditivo, recorrendo a estratégias diversas, como o
diagrama de árvore.

(EMEJAMAT310M2MA10PE)
Resolver e elaborar situações- problema de contagem,
envolvendo agrupamentos que dependam da ordem dos
elementos ou não (com ou sem repetição), por meio dos
princípios multiplicativo e aditivo, bem como por meio da
Análise Combinatória, utilizando estratégias diversas.

Agrupamentos de elementos que dependam da
ordem ou não (com repetição ou não).
Princípio multiplicativo e aditivo.
Análise Combinatória: permutação, arranjo e
combinação.

(EM13MAT310)
Resolver e elaborar problemas de contagem
envolvendo agrupamentos ordenáveis ou não de
elementos, por meio dos princípios multiplicativo e
aditivo, recorrendo a estratégias diversas, como o
diagrama de árvore.

(EMEJAMAT310M2MA11PE)
Resolver e elaborar situações- problema de contagem,
envolvendo agrupamentos que dependam da ordem dos
elementos ou não (com ou sem repetição), por meio dos
princípios multiplicativo e aditivo, bem como por meio da
Análise Combinatória, utilizando estratégias diversas.

Agrupamento de elementos com ou sem
repetição.
Princípio multiplicativo e aditivo.
Análise Combinatória: Princípio fundamental da
contagem, permutação, arranjo e combinação.
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MATEMÁTICA
3º MÓDULO
Habilidade da Área da BNCC

Habilidades específicas dos Componentes

Objetos do Conhecimento

(EM13MAT303)
Interpretar e comparar situações que envolvam juros
simples com as que envolvem juros compostos, por
meio de representações gráficas ou análise de planilhas,
destacando o crescimento linear ou exponencial de
cada caso.

(EMEJAMAT303M3MA01PE)
Interpretar e comparar situações - problemas do
cotidiano que envolvam os tipos de juros (simples e
composto), utilizando como ferramentas de análise
planilhas e gráficos, com ou sem o uso de tecnologias
digitais.

Juros Simples e Compostos: planilhas e
porcentagem.

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

(EMEJAMAT315M3MA02PE)
Investigar, registrar e avaliar, por meio de um fluxograma,
se possível, um algoritmo que resolva uma situaçãoproblema.

Algoritmo e Fluxograma.

(EM13MAT105)
Utilizar as noções de transformações isométricas
(translação, reflexão, rotação e composições destas)e
transformações homotéticas para construir figuras e
analisar elementos da natureza e diferentes produções
humanas (fractais, construções civis, obras de arte,
entre outras).

(EMEJAMAT105M3MA03PE)
Identificar e interpretar as transformações isométricas
para construir figuras, analisando elementos da natureza
e diferentes produções humanas. Aplicar as
transformações homotéticas para construir e analisar
figuras da natureza e diferentes produções humanas, com
ou sem o uso de tecnologias digitais.

Transformações Isométricas.

(EM13MAT308)
Aplicar as relações métricas, incluindo as leis do seno e
do cosseno ou as noções de congruência e semelhança,
para resolver e elaborar problemas que envolvem
triângulos, em variados contextos.

(EMEJAMAT308M3MA04PE)
Aplicar as relações métricas e as noções de congruência e
semelhança para resolver e elaborar situações-problema
que envolvam triângulos em variados contextos, com ou
sem o uso de tecnologias digitais.

Relações Métricas, Congruência e Semelhança de
Triângulos.

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

(EMEJAMAT405M3MA05PE)
Utilizar conceitos ou noções iniciais de uma linguagem de
programação na implementação de algoritmos escritos
em língua materna e/ou na linguagem matemática, com
ou sem o uso de tecnologias digitais.

Algoritmos de Programação.
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Transformações Homotéticas.

(EM13MAT504)
(EMEJAMAT504M3MA06PE)
Investigar processos de obtenção da medida do volume
Investigar e compreender processos de obtenção da
de prismas, pirâmides, cilindros e cones, incluindo o
medida do volume de prismas, pirâmides, cilindros, cones
princípio de Cavalieri, para a obtenção das fórmulas de
e esferas,para a resolução de problemas, com ou sem o
cálculo da medida do volume dessas figuras.
uso de tecnologias digitais.

Volume dos Prismas, Pirâmides, Cilindros, Cones e
Esferas.
Princípio de Cavalieri.

(EM13MAT509)
Investigar a deformação de ângulos e áreas provocada
pelas diferentes projeções usadas em cartografia (como
a cilíndrica e a cônica), com ou sem suporte de
tecnologia digital.

(EMEJAMAT509M3MA07PE)
Compreender e investigar a deformação de ângulos e
áreas decorrentes de diferentes projeções usadas em
cartografia ou em outros contextos (projeções ortogonal,
cilíndrica e a cônica), com ou sem o uso de tecnologias
digitais.

Ângulos e Áreas: projeções.

(EM13MAT106)
Identificar situações da vida cotidiana nas quais seja
necessário fazer escolhas levando-se em conta os riscos
probabilísticos (usar este ou aquele método
contraceptivo, optar por um tratamento médico em
detrimento a outro etc).

(EMEJAMAT106M3MA08PE)
Identificar e interpretar situações do cotidiano,
envolvendo riscos probabilísticos em que é necessário
fazer escolhas como, por exemplo, usar este ou aquele
método contraceptivo, optar por um tratamento médico
em detrimento de outro, como nos demais campos de
conhecimento.

Riscos Probabilísticos.

(EM13MAT311)
Identificar e descrever o espaço amostral de eventos
aleatórios, realizando contagem das possibilidades, para
resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo
da probabilidade.

(EMEJAMAT311M3MA09PE)
Identificar e descrever o espaço amostral de eventos
aleatórios, resolver e elaborar situações-problema que
envolvam o cálculo da probabilidade.

Probabilidade: espaço amostral e contagem.

(EM13MAT511)
Reconhecer a existência de diferentes tipos de espaços
amostrais, discretos ou não, e de eventos,
equiprováveis ou não, e investigar implicações no
cálculo de probabilidades.

(EMEJAMAT511M3MA10PE)
Reconhecer a existência de diferentes tipos de espaços
amostrais, discretos ou não, e de eventos, equiprováveis
ou não, e investigar implicações no cálculo de
probabilidades.

Probabilidade: espaços amostrais discretos ou não;
eventos equiprováveis ou não.
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(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.

(EMEJAMAT407M3MA11PE)
Interpretar e comparar conjuntos de dados estatísticos
por meio de diferentes diagramas, tabelas e gráficos,
como por exemplo, histogramas de caixa (box-plot), de
ramos e folhas, entre outros, identificando os mais
eficientes para a análise de uma determinada situação
problema, com ou sem apoio de tecnologias digitais.
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Diagramas, Tabelas e Gráficos de pesquisas
estatísticas.

3.3 ÁREA: CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

A educação é um reflexo da sociedade, do contexto político, histórico e cultural em
que está inserida, sendo reformulada de acordo com os interesses da coletividade.
No Brasil, diversas mudanças no ensino de Ciências da Natureza são observadas ao
longo do tempo, sempre influenciadas por demandas políticas e sociais (SILVABATISTA; MORAES, 2019) que tem desdobramento na concepção e elaboração de
muitas propostas curriculares no país.
Entre as décadas de 1960 e 1970, o ensino ainda era marcado pela perspectiva
tradicionalista, na qual um grande volume de conteúdo era transmitido em aulas
expositivas; o conhecimento científico era tomado como verdade absoluta e as
avaliações baseadas em questionários apresentados no livro-texto (BRASIL, 1997, p.
19).
Entre as décadas de 1980 e 1990, as tendências de ensino tradicional, escolanovista
e tecnicista passaram a ter seus pressupostos fortemente criticados, além disso,
novos princípios foram se constituindo, dentre eles: as relações entre a Ciência,
Tecnologia e Sociedade; a ênfase na Educação Ambiental, Ecologia Humana e na
Ética na Ciência; a valorização dos aspectos cognitivos, do cotidiano e da cultura no
processo de ensino-aprendizagem (FRACALANZA, 1992).
Com a tendência em se estabelecer currículos nacionais na década de 1990, os
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e documentos complementares trouxeram
orientações para abordagem dos conteúdos, destacando-se: os temas transversais;
os

conceitos

de

competências

e

habilidades;

a

interdisciplinaridade;

a

contextualização e o uso da tecnologia. Aliado a isso, a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDBEN), de 1996, preconizou a necessidade de reorganização
da Educação Básica, considerando os desafios impostos pelos processos globais e
pelas transformações sociais e culturais por eles geradas na sociedade
contemporânea.
Atualmente, muito se tem falado da importância dos conhecimentos científicos e
tecnológicos para que se possam avaliar problemáticas, realizar escolhas e
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intervenções informadas e responsáveis na sociedade (AULER; DELIZOICOV, 2001;
VIECHENESKI; CARLETTO, 2013; MARCONDES, 2018).
É consenso que a área de Ciências da Natureza deve contribuir com a construção de
uma base de conhecimentos que prepare os estudantes para entender seu contexto,
fazer julgamentos, tomar iniciativas, elaborar argumentos e apresentar proposições
alternativas, bem como fazer uso criterioso de diversas tecnologias (BRASIL, 2017).
Contribuir, também, para buscar formas de intervenção pessoais e coletivas, para
promover consciência e assumir responsabilidades, com a alegria de quem não
precisa memorizar respostas, mas pode, a todo o tempo, fazer perguntas, apresentar
e enfrentar dúvidas.
Nesse contexto, a alfabetização científica tem se configurado como objetivo principal
do Ensino de Ciências na perspectiva de contato do estudante com os saberes
provenientes de estudos da área e as relações e os condicionantes que afetam a
construção de conhecimento em uma larga visão histórica e cultural (SASSERON,
2015). Entendida em seus múltiplos aspectos, a alfabetização científica considera
desde a compreensão de conceitos e conhecimentos, da constituição social e
histórica da ciência, à compreensão de questões referentes às aplicações da ciência
e às implicações sociais, ambientais e éticas relativas à utilização e produção de
conhecimentos científicos e à tomada de decisões frente a questões de natureza
científica e tecnológica (KRASILCHIK, 2004; SASSERON, CARVALHO, 2011;
MARCONDES 2018).
Sendo assim, o Currículo de Pernambuco, de forma particular e propositiva propõe
que o Ensino das Ciências Físicas, Químicas e Biológicas seja pautado na
alfabetização científica dos estudantes da modalidade de Educação de Jovens e
Adultos (EJA). No processo da alfabetização científica, os educandos se apropriam
do conhecimento científico como linguagem para melhor compreender o mundo em
que vivem e assim poder agir sobre ele para transformá-lo (CHASSOT, 2000).
Para Ramos e Sá (2013), a emergência da alfabetização científica busca superar os
problemas vividos pela utilização do conhecimento científico que privilegia decisões
particularistas e tecnocratas e fazer com que o Ensino das Ciências seja mais
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vinculado à realidade do educando e permita uma maior participação na sociedade
frente aos avanços científicos e tecnológicos.
As pesquisas em Ensino de Ciências (AGUILAR, 1999; CHASSOT, 2003; SILVA,
2017) têm evidenciado a importância da apropriação dos saberes das ciências pelos
indivíduos como possibilidade de inclusão social e exercício da cidadania. Na
perspectiva de Freire (2007), isso significa contribuir para que as pessoas se
envolvam na transformação do mundo. E esse processo só é possível quando se
concebe a educação com caráter emancipatório, libertador e problematizador da
realidade.
A concepção de educação em Paulo Freire, como processo de humanização do
sujeito, com vistas à intervenção na realidade, marca o currículo emancipatório que
tem no diálogo a indispensável relação com o ato cognoscente, desvelador da
realidade (MENEZES; SANTIAGO, 2009).
[...] Neste sentido, a educação libertadora, problematizadora, já não pode ser
o ato de depositar, ou de narrar, ou de transferir, ou de transmitir
“conhecimentos” e valores, aos educandos, meros pacientes, à maneira da
educação “bancária”, mas um ato cognoscente. Como situação gnosiológica,
em que o objeto cognoscível, em lugar de ser o término do ato cognoscente
de um sujeito, é o mediatizador de sujeitos cognoscentes, educador, de um
lado, educandos, de outro, a educação problematizadora coloca, desde logo,
a exigência da superação da contradição educador-educandos. Sem esta,
não é possível a relação dialógica indispensável à cognoscibilidade dos
sujeitos cognoscentes, em torno do mesmo objeto cognoscível (FREIRE,
2001, p. 68).

Para a educação de jovens e adultos, trata-se de fortalecer um Ensino de Ciências
crítico, humanizado e transformador, no qual a Ciência seja compreendida numa
visão integrada, relacionada com a Tecnologia e evidenciado os impactos que estas
têm na Sociedade e no Ambiente, bem como a influência que a Sociedade/Ambiente
tem no desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia (FERNANDES, et al., 2018). Um
caminho possível para a materialização desse ensino pode ser construído a partir de
abordagem CTSA - Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, na qual o objeto de
estudo é visto de uma maneira contextualizada e interdisciplinar, alicerçado na
relação entre a ciência e a tecnologia e os impactos para uma sociedade sustentável,
justa e ambientalmente correta.
A contextualização constitui uma abordagem promissora para tornar a aprendizagem
significativa, ao associar os conhecimentos da ciência escolar com conhecimentos já
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adquiridos ou com experiências da vida cotidiana dos estudantes (BRASIL, 2020). Na
EJA, esse processo pode ser facilitado quando o professor conhece os conteúdos
que fazem parte do interesse dos estudantes desta modalidade de ensino:
Na Educação de Jovens e Adultos os temas que se refiram a fatos
tecnológicos ou fenômenos naturais relacionados à vida dos alunos são
especialmente interessantes, pois estes passam a se sentir capazes de
exemplificar e, portanto, de participar como protagonistas da matéria que
está sendo desenvolvida. Em uma classe com trabalhadores do setor de
limpeza, empregadas domésticas e donas-de-casa, por exemplo, pode ser
desenvolvido um tema de trabalho como “As substâncias no cotidiano”,
incluindo-se a discussão sobre os materiais de limpeza utilizados, os
elementos de sua composição e o tipo de impacto que causam no ambiente
[...] (BRASIL, 2002, p.96 – 97).

Para promover aprendizado nos jovens e adultos, é preciso levar em consideração as
características próprias desses estudantes, tais como: faixa etária, seus perfis e
habilidades. Esses estudantes chegam à escola munidos de muitas vivências e
saberes. Devido ao seu percurso de vida, experiências pessoais, interpessoais e,
muitas vezes, profissionais, apresentam uma diversidade de conhecimentos que
devem ser considerados. Desse modo, o objetivo do ensino da área deve estar
centrado na ampliação dos modos de ver e também de atuar cotidianamente sobre a
realidade de forma reflexiva, criativa e comprometida com a mudança.
Junto a uma postura crítica e a um questionamento constante do saber, a abordagem
interdisciplinar poderá superar a visão fragmentada em direção à compreensão da
interdependência e da complexidade dos fenômenos da natureza (FAZENDA, 2011).
Conforme a autora, a possibilidade de se conectar no mundo atual, de compreender
e criticar as inúmeras informações recebidas no dia-a-dia, acontece de maneira
significativa a partir da superação das barreiras disciplinares.
Sendo assim, promover “a integração e articulação dos conhecimentos em um
processo permanente de interdisciplinaridade e contextualização” (BRASIL, 1996)
parece ser uma estratégia de propiciar a cada estudante a possibilidade de
desenvolver capacidades, como a de estabelecer conexões entre diferentes
contextos de significação, de desenvolver novas interpretações da realidade e
promover de fato, uma aprendizagem significativa.
No Ensino Médio, a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias propõe que os
estudantes possam construir e utilizar conhecimentos específicos da área para
argumentar, propor soluções e enfrentar desafios locais e/ou globais, relativos às
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condições de vida e ao ambiente (BRASIL, 2017). Assim, atendendo as orientações
da BNCC, o currículo de Pernambuco propõe um aprofundamento conceitual nas
temáticas Matéria e Energia, Vida e Evolução e Terra e Universo, com
diversificação de situações-problema, e aplicação de modelos com maior nível de
abstração e de propostas de intervenção em contextos mais amplos e complexos
(BRASIL, 2017).
A compreensão e transformação de uma realidade complexa implica o fortalecimento
das relações entre as ciências e a sua contextualização, o que requer um trabalho
conjugado e cooperativo entre os professores no planejamento e construção de suas
práticas docentes (BRASIL, 2009). Além disso, destacamos o papel colaborativo dos
componentes curriculares que compõem a área das Ciências da Natureza no
processo de alfabetização científica dos estudantes da modalidade da EJA, bem
como os compromissos epistemológicos e pedagógicos da área no desenvolvimento,
por parte dos educandos, das seguintes competências específicas:

3.3.1 Competências Específicas De Ciências Da Natureza E Suas Tecnologias
Para O Ensino Médio Da EJA

1. Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas interações e
relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que
aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem
as condições de vida em âmbito local, regional e global.
2. Analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos
para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos
seres vivos e do Universo, e fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis.
3. Investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e
tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens
próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas
locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos
variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais
de informação e comunicação (TDIC). (BRASIL, 2016, p.554).
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3.3.2 Biologia

A Biologia, ciência que tem como objeto de estudo o fenômeno da vida nas suas
diversas manifestações, deve propiciar a articulação de uma visão do mundo natural
e social e possibilitar o desenvolvimento de conhecimentos que respondam às
necessidades da vida contemporânea, uma vez que, enquanto ciência reflete o
processo de produção do desenvolvimento humano e sofre as exigências ocorridas
nos contextos sociais, políticos, econômicos e culturais.
Nesse sentido, é importante considerar o pensamento evolutivo como eixo central e
unificador do ensino de Biologia, uma vez que a evolução é elemento indispensável
para a compreensão apropriada da grande maioria dos conceitos e das teorias
encontradas nessa ciência (MEYER; EL-HANI, 2005). Além do mais, diante das
transformações sociais das últimas décadas, que fizeram avanços científicos e
tecnológicos influenciarem de uma maneira sem precedentes as estruturas sociais, a
cultura e a vida cotidiana, o ensino de biologia não pode mais retratar a prática
científica como se fosse separada da sociedade, da cultura e da vida cotidiana e como
se não possuísse uma dimensão histórica e filosófica (MEYER; EL-HANI, 2005).
Isso significa que o ensino da Biologia precisa estar em constante relação com
práticas sociais do contexto de modo que o processo de construção dos saberes
científicos possibilite a compreensão da dinâmica da vida na sua relação com o
mundo. Dessa forma, a importância de discutir com os estudantes os avanços da
ciência e tecnologia, suas causas, consequências, os interesses econômicos e
políticos, de forma contextualizada, está no fato de que devemos conceber a ciência
como fruto da criação humana. Ela está intimamente ligada à evolução do ser
humano, desenvolvendo-se permeada pela ação reflexiva de quem sofre/age as
diversas crises inerentes a esse processo de desenvolvimento (PINHEIRO,
SILVEIRA, BAZZO, 2007).
Desta forma, considerando que na Educação de Jovens e Adultos, os estudantes
apresentam uma maior experiência de vida, as possibilidades de abordagem das
questões de interesse social e científico se ampliam. Nesse contexto, é importante
subsidiar debates de temas atuais, que envolvam conhecimentos biológicos com
enfoque tecnológico, socioambiental e socioeconômico contextualizados a situações
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cotidianas que possam estimular o pensamento crítico e reflexivo desses estudantes
com relação ao seu papel no mundo.
Nesse sentido, é preciso incluir, por exemplo, debates sobre, insegurança alimentar,
efeitos das chuvas nas regiões de encostas e das secas nos sertões, tanto em termos
das populações humanas que habitam as localidades, quanto na biodiversidade
desses ambientes, saúde, entre outros. Essas e outras questões fazem parte do
cotidiano de estudantes jovens, adultos e idosos pernambucanos.
Além do mais, se faz importante, multiplicar ambientes de aprendizagem, passando
a incluir vivências didáticas em espaços não formais como museus, estações,
zoológicos, planetários, jardins botânicos, exposições, etc. e informais de
aprendizagem como feiras livres, praias, fábricas, etc., a fim de consolidar uma
aprendizagem ativa e significativa para todos os jovens e adultos.
Outrossim, se faz importante, incluir as tecnologias da informação e comunicação
como mediadores nesse processo de empoderamento dos sujeitos jovens, adultos e
idosos, devendo estar a serviço da formação de uma cultura digital que contribua para
que estes, se utilizando delas, possam se comunicar, acessar e produzir informações
e conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria (BRASIL,
2018). Ressalta-se, a relevância de propiciar a todos os estudantes da EJA a
apropriação de conhecimentos que os possibilitem se constituírem verdadeiros
cidadãos.
Desta forma, o ensino das ciências biológicas se apresenta para o público da EJA, de
forma integrada, crítica, transformadora e humanizadora, contribuindo para a
formação de indivíduos críticos, autônomos, com valores éticos, humanos e dispostos
a construir uma sociedade mais justa e sustentável. Nessa direção, o estudante da
EJA pode desenvolver capacidades de saber se informar, comunicar-se, argumentar,
compreender e agir; enfrentar problemas de diferentes naturezas; participar
socialmente, de forma prática e solidária; ser capaz de elaborar críticas ou propostas;
e, especialmente, adquirir uma atitude de permanente aprendizado (BRASIL, 2001,
p.9). Além disso, o estudo da Biologia na EJA causa melhoria na qualidade de vida
dos estudantes, uma vez que muitas vivências escolares mostram que eles quando
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conseguem repassar o conhecimento adquirido na escola em seu convívio social
ocorre um importante acréscimo na sua autoestima (COURA, 2007).
Esse processo pressupõe organizar situações de aprendizagem partindo de questões
que sejam desafiadoras e que considerem a diversidade cultural local. Pressupõe
também, propor ações que permitam a aplicação dos conhecimentos científicos em
contextos de participação social e política, elementos essenciais

ao processo de

alfabetização científica (MARTINS, 2008).
Nessa perspectiva de um ensino dialógico, contextualizado, interdisciplinar e
articulador, o Currículo de Pernambuco organiza uma proposta articulada ao
documento base da BNCC que permite a integração da Biologia com os demais
componentes da área, propiciando condições para o desenvolvimento de dimensões
conceituais, procedimentais e atitudinais. Tais dimensões estão organizadas a partir
de habilidades que os estudantes da EJA precisam construir ao longo do ensino
médio por meio dos objetos de conhecimento que constituem o componente da
Biologia. Buscando orientar e organizar o ensino de Biologia, o Currículo de
Pernambuco para a EJA traz o Organizador Curricular, no qual são descritos as
habilidades específicas e os objetos de conhecimento deste componente, integrados
às competências gerais, competências específicas e habilidades da área trazidas pela
BNCC.
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3.3.2.1 BIOLOGIA- ORGANIZADORES CURRICULARES
1º MÓDULO

Habilidade da Área da BNCC

Habilidades específicas dos Componentes

Objetos do Conhecimento

(EM13CNT201)
Analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos
em diferentes épocas e culturas para comparar
distintas explicações sobre o surgimento e a
evolução da Vida, da Terra e do Universo com as
teorias científicas aceitas atualmente.

(EMEJACNT201M1BI01PE)
Reconhecer a importância da contribuição histórica
e do conhecimento popular e empírico para a
compreensão científica dos processos de origem,
evolução e diversificação da vida.

Origem da vida (Hipóteses e teorias);

(EM13CNT301)
Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e
estimativas, empregar instrumentos de medição e
representar e interpretar modelos explicativos,
dados e/ou resultados experimentais para construir,
avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de
situações-problema sob uma perspectiva científica.

(EMEJACNT301M1BI02PE)
Resolver problemas do cotidiano que demandem a
aplicação de conceitos da biologia celular (como por
exemplo, o controle de doenças por meio da atuação
das vacinas nas células, os impactos da alimentação
nas disfunções metabólicas e no condicionamento
físico, as alterações celulares causadas pelo processo
de envelhecimento, entre outros), com base nas
etapas do método científico.

O método científico
Níveis de organização celular
Citologia
Divisão Celular
Desenvolvimento embrionário
Metabolismo energético: fotossíntese, respiração,
quimiossíntese e fermentação como processos de
transformação de energia.

(EM13CNT101)
Analisar e representar, com ou sem o uso de
dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as
transformações e conservações em sistemas que
envolvam quantidade de matéria, de energia e de
movimento para realizar previsões sobre seus
comportamentos em situações cotidianas e em
processos produtivos que priorizem o

(EMEJACNT101M1BI03PE)
Comparar ecossistemas locais e regionais, quanto ao
grau de degradação ambiental e propor medidas
sustentáveis para o equilíbrio e manutenção das
interações biológicas.

Características gerais dos seres vivos
Níveis de organização dos seres vivos;
Fatores bióticos e abióticos,
Interações biológicas (relações intra e interespecíficas);
Equilíbrio ecológico;
Cadeias e teias alimentares.
Fluxo de matéria e energia.

Evolução e diversificação biológica.
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desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos
recursos naturais e a preservação da vida em todas
as suas formas.
(EM13CNT104)
Avaliar os benefícios e os riscos à saúde e ao
ambiente, considerando a composição, a toxicidade
e a reatividade de diferentes materiais e produtos,
como também o nível de exposição a eles,
posicionando-se criticamente e propondo soluções
individuais e/ou coletivas para seus usos e descartes
responsáveis.

(EMEJACNT104M1BI04PE)
Avaliar os impactos causados pela ação antrópica ao
ambiente e à saúde humana e propor alternativas
que favoreçam a sustentabilidade local, regional e
global.

Ciclos Biogeoquímicos;
Interferência humana nos ecossistemas
(desmatamento, queimadas, poluição ambiental, uso
de agroquímicos, transgênicos, dentre outros);
Desequilíbrios ambientais nos ecossistemas (mudanças
climáticas, extinção de espécies, secas, inundações,
dentre outros).

(EM13CNT206)
Discutir a importância da preservação e conservação
da biodiversidade, considerando parâmetros
qualitativos e quantitativos, e avaliar os efeitos da
ação humana e das políticas ambientais para a
garantia da sustentabilidade do planeta.

(EMEJACNT206M1BI05PE)
Justificar a importância das unidades de
conservação para a preservação de biodiversidade e
do patrimônio nacional, regional e local,
considerando os diferentes tipos de unidades
(parques, reservas e florestas nacionais), as
populações humanas e as atividades a elas
relacionadas.

Biomas brasileiros, biodiversidade e sustentabilidade;
Unidades de Conservação: Proteção integral (Estação
Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, dentre
outros) e Uso sustentável (Área de Proteção Ambiental,
Floresta Nacional, dentre outros).

(EM13CNT309) Analisar questões socioambientais,
políticas e econômicas relativas à dependência do
mundo atual em relação aos recursos não renováveis
e discutir a necessidade de introdução de
alternativas e novas tecnologias energéticas e de
materiais, comparando diferentes tipos de motores e
processos de produção de novos materiais.

(EMEJACNT309M1BI06PE)
Apontar alternativas tecnológicas que promovam a
utilização sustentável dos recursos naturais e
desenvolver mudanças de hábitos frente às
consequências ambientais decorrentes do
consumismo em nível local, regional e global.

Recursos Naturais; Tecnologias e as consequências
ambientais; Formas de energias renováveis.
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BIOLOGIA
2º MÓDULO

Habilidade da Área da BNCC

Habilidades específicas dos Componentes

Objetos do Conhecimento

(EM13CNT202)
Analisar as diversas formas de manifestação da vida
em seus diferentes níveis de organização, bem como
as condições ambientais favoráveis e os fatores
limitantes a elas, com ou sem o uso de dispositivos e
aplicativos digitais (como softwares de simulação e
de realidade virtual, entre outros).

(EMEJACNT202M2BI01PE)
Reconhecer as diversas formas de manifestação da
vida, bem como suas relações com o ambiente e com
os seres humanos, a partir de situações do cotidiano
(fermentação, decomposição, produção de
alimentos e medicamentos, doenças, dentre outros).

Biodiversidade e Classificação biológica.
Vírus, moneras, protistas, fungos, animais e vegetais:
Características gerais, classificação, impactos
ambientais, econômicos e na saúde.

(EM13CNT302)
Comunicar, para públicos variados, em diversos
contextos, resultados de análises, pesquisas e/ou
experimentos, elaborando e/ou interpretando
textos, gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas
de classificação e equações, por meio de diferentes
linguagens, mídias, tecnologias digitais de
informação e comunicação (TDIC), de modo a
participar e/ou promover debates em torno de
temas científicos e/ou tecnológicos de relevância
sociocultural e ambiental.

(EMEJACNT302M2BI02PE)
Interpretar textos, gráficos e tabelas por meio de
diferentes linguagens, mídias, tecnologias digitais de
informação e comunicação (TDIC) relativos a temas
científicos e/ou tecnológicos de relevância
sociocultural e ambiental.

Temas sociocientíficos (o uso de vacinas em períodos
de pandemia; o uso das queimadas na agricultura, a
utilização de animais para experimentos, dentre
outros).

(EM13CNT306)
Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas,
aplicando conhecimentos das Ciências da Natureza,
para justificar o uso de equipamentos e recursos,
bem como comportamentos de segurança, visando à
integridade física, individual e coletiva, e
socioambiental, podendo fazer uso de dispositivos e

(EMEJACNT306M2BI03PE)
Reconhecer os riscos dos acidentes domésticos e de
trabalho e adotar hábitos de valorização e utilização
correta de equipamentos e recursos de segurança,
visando à integridade física, individual, coletiva e
socioambiental.

Biossegurança (definições, tipos de riscos,
equipamentos de proteção individual -EPIs);
Acidentes de trabalho e domésticos;
Doenças ocupacionais.

143

aplicativos digitais que viabilizem a estruturação de
simulações de tais riscos.
(EM13CNT308)
Investigar e analisar o funcionamento de
equipamentos elétricos e/ou eletrônicos e sistemas
de automação para compreender as tecnologias
contemporâneas e avaliar seus impactos sociais,
culturais e ambientais.

(EMEJACNT308M2BI04PE)
Propor alternativas para o descarte de resíduos
eletroeletrônicos a partir do conhecimento dos
princípios e instrumentos da Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS) e do processo de Logística
Reversa.

Política Nacional de Resíduos Sólidos;
Impacto do descarte de resíduos eletroeletrônicos à
saúde e ao ambiente.

(EM13CNT207)
Identificar, analisar e discutir vulnerabilidades
vinculadas às vivências e aos desafios
contemporâneos aos quais as juventudes estão
expostas, considerando os aspectos físico,
psicoemocional e social, a fim de desenvolver e
divulgar ações de prevenção e de promoção da
saúde e do bem-estar.

(EMEJACNT207M2BI05PE)
Interpretar Indicadores de Desenvolvimento
Humano locais, para avaliar os problemas sociais e
de saúde pública (individuais e coletivos), bem como
propor alternativas que promovam a qualidade de
vida da sua comunidade.

Programa de imunização;
Saneamento básico;
Noções básicas da política dos SUS;
Problemas sociais e de saúde pública (uso de drogas
lícitas e ilícitas; Infecções sexualmente transmissíveis,
dentre outros).
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BIOLOGIA
3º MÓDULO

Habilidade da Área da BNCC

Habilidades específicas dos Componentes

Objetos do Conhecimento

(EM13CNT205)
Interpretar resultados e realizar previsões sobre
atividades experimentais, fenômenos naturais e
processos tecnológicos, com base nas noções de
probabilidade e incerteza, reconhecendo os limites
explicativos das ciências de organismos
geneticamente modificados, a preservação de
espécies ameaçadas, dentre outros.

(EMEJACNT205M3BI01PE)
Aplicar os conhecimentos sobre probabilidade para
explicar fenômenos genéticos e resolver problemas
que impactam a vida dos seres humanos (como por
exemplo, detecção de doenças hereditárias,
determinação de paternidade, elucidação de crimes,
utilização de organismos geneticamente
modificados, preservação de espécies ameaçadas,
dentre outros).

Hereditariedade: Conceitos básicos da genética, Leis de
Mendel, transmissão dos padrões de herança e
Probabilidade;

(EM13CNT103)
Utilizar o conhecimento sobre as radiações e suas
origens para avaliar as potencialidades e os riscos de
sua aplicação em equipamentos de uso cotidiano, na
saúde, no ambiente, na indústria, na agricultura e na
geração de energia elétrica.

(EMEJACNT103M3BI02PE)
Avaliar os efeitos biológicos das radiações à saúde
humana e ao meio ambiente, para posicionar-se
criticamente diante de situações do cotidiano em
relação a sua utilização.

Efeitos da radiação na saúde humana e no meio
ambiente (contaminação de plantas, animais e rios);
Mutações: alterações gênicas e cromossômicas
(estruturais e numéricas);
Variabilidade genética;
Genoma.

(EM13CNT208)
Aplicar os princípios da evolução biológica para
analisar a história humana, considerando sua origem,
diversificação, dispersão pelo planeta e diferentes
formas de interação com a natureza, valorizando e
respeitando a diversidade étnica e cultural humana.

(EMEJACNT208M3BI03PE)
Valorizar a diversidade étnica, cultural e social, a
partir da compreensão dos princípios da evolução
biológica e de sua importância para a origem e
diversificação da espécie humana.

Origem e evolução da espécie humana;

Doenças genéticas e hereditárias;
Noções de Genética de Populações.

Diversidade Cultural, étnica, social e sexual (identidade
de gênero, orientação sexual).
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(EM13CNT303)
Interpretar textos de divulgação científica que
tratem de temáticas das Ciências da Natureza,
disponíveis em diferentes mídias, considerando a
apresentação dos dados, tanto na forma de textos
como em equações, gráficos e/ou tabelas, a
consistência dos argumentos e a coerência das
conclusões, visando construir estratégias de seleção
de fontes confiáveis de informações.

(EMEJACNT303M3BI04PE)
Interpretar textos de divulgação científica que
tratem de fenômenos biológicos presentes no
cotidiano (saúde pública, meio ambiente,
biotecnologia, bioética, dentre outros) e
compreender a importância de selecionar fontes
confiáveis de informação.

Publicações científicas que envolvam aspectos
ecológicos, genéticos e de saúde pública.

(EM13CNT307)
Analisar as propriedades dos materiais para avaliar a
adequação de seu uso em diferentes aplicações
(industriais, cotidianas, arquitetônicas ou
tecnológicas) e/ ou propor soluções seguras e
sustentáveis considerando seu contexto local e
cotidiano.

(EMEJACNT307M3BI05PE)
Propor alternativas para a utilização de produtos
resultantes de processos biotecnológicos
(biocombustíveis, fertilizantes, vacinas, dentre
outros) em situações do contexto atual,
considerando os aspectos bioéticos e os impactos
econômicos, sociais e ambientais.

Aplicações Biotecnológicas (utilização de diversas
formas de vida em diferentes setores);
Bioética;
Biotecnologia.
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3.3.3 Química

No contexto das ciências da natureza, o ensino de química surge como
conhecimento historicamente acumulado pela humanidade e fortemente associado
aos avanços científicos e tecnológicos dela decorrentes. Na modalidade de
Educação para Jovens e Adultos (EJA) os conhecimentos e saberes ligados a este
componente curricular devem possuir caráter significativo e manter relação com as
demais unidades curriculares que compõem a área das ciências da natureza,
encontrando sentido e lugar nos saberes partilhados no convívio em sociedade.
Ainda segundo os Parâmetros Estaduais para a Educação Básica de Pernambuco,
os estudantes da EJA, assim como os demais estudantes da educação básica,
devem reconhecer a Química em seu cotidiano, relacionando-a a produção de novos
materiais, das novas tecnologias e seu uso (PERNAMBUCO, 2013, P.15). Bem como
perceber o impacto da atividade humana no meio em que vivem e as ações que
podem ajudar a promover preservação ambiental e a consciência de manutenção
dos ambientes naturais que os cercam.
Dessa forma, a abordagem dos conteúdos da química no cotidiano escolar deve
proporcionar ao estudante a capacidade de identificar e interpretar os fenômenos de
seu dia-a-dia encontrando soluções minimamente fundamentadas que respondam
às suas inquietações. Para tanto, a expressão “alfabetização científica” passa a
acontecer em um cenário de importância dos conhecimentos obtidos em estudos
consolidados na ciência e na linguagem científica, verificadas em sala de aula. Os
fenômenos e as transformações mais simples até as mais complexas, quando
observadas no convívio em sociedade, conseguem ser interpretadas pelo estudante
em formação.
Como defende e amplia Chassot (2003) [...] a ciência deve ser uma linguagem e ser
alfabetizado cientificamente é saber ler a linguagem em que está escrita a natureza.
Para ele é um “analfabeto científico” aquele que é incapaz de uma leitura do universo
(CHASSOT, 2003, p.91). Sendo a ciência uma ferramenta de inclusão social para
aqueles que não possuem acesso aos seus conhecimentos mais básicos.
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Nesse sentido, detém-se também que a abordagem na perspectiva CTS (Ciência,
Tecnologia e Sociedade), pode contribuir oferecendo respostas às inquietações do
estudante sobre como associar as problemáticas surgidas no dia-a-dia com o
conhecimento químico abordado em sala de aula.
Elio Ricardo (2007) sugere que, para isso, a ciência e a tecnologia devem ser
assumidas como referências dos saberes escolares, e que a sociedade e o ambiente
devem ser tratados como cenário de aprendizagem, do qual os problemas e as
questões sociais significativas surgem como temas a serem investigados com o
suporte dos saberes científicos e tecnológicos.
Por fim, este tipo de abordagem pode servir como ferramenta para os professores
na proposição de intervenções didáticas que tenham como objetivo desmistificar e
minimizar a distância existente entre os conteúdos abordados em sala de aula, na
disciplina de Química, e a realidade científica e tecnológica de grande parte dos
estudantes no convívio em sociedade.
Com base nos pressupostos apresentados até aqui e nas orientações que norteiam
a área das ciências da natureza e suas tecnologias na BNCC (2018), o componente
curricular de Química para a EJA no ensino médio deve garantir o desenvolvimento
das seguintes competências e suas habilidades específicas:
1 - Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas interações
e relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que
aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem
as condições de vida em âmbito local, regional e global.
2 - Analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos
para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução
dos seres vivos e do Universo, fundamentar e defender decisões éticas e
responsáveis.
3 - Investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e
tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens
próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas
locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos
variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias
digitais de informação e comunicação (TDIC). (BRASIL, 2018. p.553).
Para que essas competências sejam plenamente desenvolvidas, é preciso entender
que os conceitos da química não podem e nem devem ser abordados de maneira
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isolada, descontextualizada e sem qualquer tipo de relação com as outras áreas do
conhecimento. A Química é resultado de acúmulo científico e construção histórica,
e por esse motivo ela deve ser percebida como instrumento de formação, libertação
e de intervenção crítica do estudante no mundo, com a tomada de consciência das
possibilidades que esta Ciência é capaz de nos ofertar, que nada no mundo material
fica de fora do alcance da Química, seja vivo ou morto, vegetal e mineral, na Terra
ou em uma estrela distante.
Ou seja, este componente curricular em questão é o centro da ciência natural, a
saber, ao olhar para a física e ver como os princípios da química estão baseados no
comportamento de átomos e moléculas, ao olhar para a biologia e perceber como
os químicos vêm contribuindo para a compreensão de uma das mais espetaculares
propriedades da matéria, a vida, fundamentando desta maneira a essência principal
que lhes dão vida e significado.
Para que essa proposta se concretize no dia-a-dia escolar é necessário também que
o professor construa, em sintonia com a realidade dos estudantes e de maneira
intencional, situações que justifiquem a necessidade de utilização do conhecimento
científico abordado em sala de aula. Assumindo a importância e o envolvimento dos
estudantes no planejamento e criação de ambiente favorável ao processo de ensino
e aprendizagem da química.
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3.3.3.1 QUÍMICA - ORGANIZADORES CURRICULARES
1º MÓDULO

Habilidade da Área da BNCC

Habilidades Específicas dos Componentes

(EM13CNT101)
(EMEJACNT101M1QM01PE)
Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e Compreender e analisar as transformações químicas ocorridas
de aplicativos digitais específicos, as transformações e
no dia a dia e na indústria, a partir das propriedades das
conservações em sistemas que envolvam quantidade de
substâncias que as compõem, articulando os conceitos,
matéria, de energia e de movimento para realizar
princípios e leis que as regem para prever efeitos que
previsões sobre seus comportamentos em situações
garantam a preservação da vida em todas as suas formas.
cotidianas e em processos produtivos que priorizem o
desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos
recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas
formas.

Objetos do Conhecimento
Introdução à Química - Estudo da Matéria.
Matéria e suas propriedades: estados
físicos e mudanças de estado, conceito de
energia, corpo, objeto;
Diferenciação entre as transformações
químicas e físicas. Tipos de substâncias,
tipos de misturas, processos de separação
de misturas.

(EM13CNT301)
Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e
estimativas, empregar instrumentos de medição e
representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou
resultados experimentais para construir, avaliar e justificar
conclusões no enfrentamento de situações-problema sob
uma perspectiva científica.

(EMEJACNT301M1QM02PE)
Delimitar uma situação-problema, com levantamento de
dados, elaborando hipóteses, realizando experimentos,
estimativas e previsões, fazendo uso de instrumentos de
medição e modelos, a fim de se investigar cientificamente
alternativas sustentáveis, no enfrentamento do problema
levantado.

Metodologia científica;
Noções básicas de instrumentação e
experimentação de laboratório.

(EM13CNT302)
Comunicar, para públicos variados, em diversos contextos,
resultados de análises, pesquisas e/ou experimentos,
elaborando e/ou interpretando textos, gráficos, tabelas,
símbolos, códigos, sistemas de classificação e equações,
por meio de diferentes linguagens, mídias, tecnologias
digitais de informação e comunicação (TDIC), de modo a

(EMEJACNT302M1QM03PE)
Disseminar, através de diversos meios, formatos e linguagens,
a Química enquanto Ciência, logo, atividade humana,
construída sócio-historicamente por diferentes atores,
presente no cotidiano, respaldada por pesquisa de campo,
exploratória, experimental, laboratorial, empírica e teórica

Alquimia;
Química na antiguidade;
Química na Idade Medieval e no
Renascimento;
Química clássica;
Química moderna;
Teoria dos modelos atômicos.
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participar e/ou promover debates em torno de temas
científicos e/ou tecnológicos de relevância sociocultural e
ambiental.

para que cumpra o seu papel científico, sociocultural e
ambiental.

(EM13CNT209)
Analisar a evolução estelar associando-a aos modelos de
origem e distribuição dos elementos químicos no Universo,
compreendendo suas relações com as condições
necessárias ao surgimento de sistemas solares e
planetários, suas estruturas e composições e as
possibilidades de existência de vida, utilizando
representações e simulações, com ou sem o uso de
dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de
simulação e de realidade virtual, entre outros).

(EMEJACNT209M1QM04PE)
Correlacionar origem, natureza, propriedades, combinações e
atual classificação dos elementos químicos, com base na
tabela periódica e seus elementos e propriedades,
vinculando-os à constituição dos seres vivos e ao meio
ambiente.

Tabela periódica;
Constituição elementar dos seres vivos e
meio ambiente;
Ligações químicas e reações químicas.

(EM13CNT305)
Investigar e discutir o uso indevido de conhecimentos das
Ciências da Natureza na justificativa de processos de
discriminação, segregação e privação de direitos
individuais e coletivos, em diferentes contextos sociais e
históricos, para promover a equidade e o respeito à
diversidade.

(EMEJACNT305M1QM05PE)
Debater com base na Ciência e na ética aspectos relacionados
à qualidade de vida, na promoção da equidade e respeito à
diversidade.

Projetos desenvolvidos a partir de eletivas;
Química e meio Ambiente;
Investigação Científica.

(EM13CNT104)
Avaliar os benefícios e os riscos à saúde e ao ambiente,
considerando a composição, a toxicidade e a reatividade
de diferentes materiais e produtos, como também o nível
de exposição a eles, posicionando-se criticamente e
propondo soluções individuais e/ou coletivas para seus
usos e descartes responsáveis.

(EMEJACNT104M1QM06PE)
Compreender e analisar a composição, classificação e
funcionalidade dos elementos, substâncias e materiais, bem
como os resíduos e rejeitos decorrentes de sua utilização,
propondo alternativas éticas e responsáveis com a vida e com
o ambiente.

Fórmulas químicas;
Química Ambiental (Tratamento de
resíduos sólidos, líquidos e gasosos,
Tecnologias/produções limpas) e como as
substâncias químicas provenientes dos
resíduos afetam a saúde dos indivíduos.

(EM13CNT308)
Investigar e analisar o funcionamento de equipamentos
elétricos e/ou eletrônicos e sistemas de automação para
compreender as tecnologias contemporâneas e avaliar
seus impactos sociais, culturais e ambientais.

(EMEJACNT308M1QM07PE)
Investigar e analisar a funcionalidade e o funcionamento de
equipamentos elétricos e/ou eletrônicos como ferramenta de
automação empregados nas atuais tecnologias, avaliando
seus impactos sociais, ambientais e culturais.

Estrutura da matéria e suas propriedades;
Desenvolvimento tecnológico e sustentável.
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QUÍMICA
2º MÓDULO
Habilidade da Área da BNCC

Habilidades específicas dos Componentes

Objetos do Conhecimento

(EM13CNT101)
Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e
de aplicativos digitais específicos, as transformações e
conservações em sistemas que envolvam quantidade de
matéria, de energia e de movimento para realizar
previsões sobre seus comportamentos em situações
cotidianas e em processos produtivos que priorizem o
desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos
recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas
formas.

(EMEJACNT101M2QM01PE)
Compreender os conceitos, teorias, princípios e leis, sob a
óptica da tecnologia, estabelecendo critérios qualitativos e
quantitativos na investigação por um desenvolvimento
sustentável dos recursos naturais, atrelando esses
conhecimentos a situações cotidianas e ambientais.

Cálculos estequiométricos;
Cinética química;
Desenvolvimento e tecnologias
sustentáveis, com base no consumo
consciente e saudável; o estudo das
Dispersões relacionado às análises de
rótulos de alimentos, medicamentos e
produtos de limpeza.

(EM13CNT310)
Investigar e analisar os efeitos de programas de
infraestrutura e demais serviços básicos (saneamento,
energia elétrica, transporte, telecomunicações, cobertura
vacinal, atendimento primário à saúde e produção de
alimentos, entre outros) e identificar necessidades locais
e/ou regionais em relação a esses serviços, a fim de avaliar
e/ou promover ações que contribuam para a melhoria na
qualidade de vida e nas condições de saúde da população.

(EMEJACNT310M2QM02PE)
Discutir aspectos da Química Ambiental relacionados às
estações de tratamentos de água e esgoto, destinação
adequada dos resíduos gerados pela sociedade e pela
indústria, abordando ações inovadoras e sustentáveis para a
melhoria na qualidade de vida e nas condições de saúde da
população.

Noções de química ambiental;
Estações de tratamento de água;
Noções de saneamento básico;
Estações de tratamento de esgoto;
Energias alternativas;
Saúde pública;
Manejo sustentável (agricultura e pecuária).

(EM13CNT102)
Realizar previsões, avaliar intervenções e/ou construir
protótipos de sistemas térmicos que visem à
sustentabilidade, considerando sua composição e os
efeitos das variáveis termodinâmicas sobre seu
funcionamento, considerando também o uso de
tecnologias digitais que auxiliem no cálculo de estimativas
e no apoio à construção dos protótipos.

(EMEJACNT102M2QM03PE)
Realizar previsões e avaliar a quantidade de energia absorvida
ou liberada em sistemas químicos e biológicos estabelecendo
analogias entre os princípios da termoquímica para solucionar
problemas cotidianos referentes à composição, função,
aplicação e vida útil dos materiais empregados na construção
de protótipos que visem à sustentabilidade.

Termoquímica e termodinâmica: entalpia,
Lei de Hess, conceitos e cálculos aplicados
ao cotidiano;
Noções de bioenergética;
Composição, função, aplicação e vida útil
dos materiais empregados na construção
de sistemas térmicos visando a
sustentabilidade.
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(EM13CNT107)
Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o
funcionamento de geradores, motores elétricos e seus
componentes, bobinas, transformadores, pilhas, baterias e
dispositivos eletrônicos, com base na análise dos
processos de transformação e condução de energia
envolvidos – com ou sem o uso de dispositivos e
aplicativos digitais –, para propor ações que visem a
sustentabilidade.

(EMEJACNT107M2QM04PE)
Compreender o funcionamento de pilhas, baterias e sistemas
de eletrólise a partir de suas reações de constituição,
potencial elétrico, tempo de vida útil e aplicações práticas
visando a tomada de decisões por ações sociais, ambientais e
economicamente viáveis.

Processos de oxidação e redução;
Cálculo do número de oxidação (Nox);
Balanceamento de reações redox;
Eletroquímica;
Pilhas e baterias;
Química da eletrólise em escala laboratorial
e industrial;
Pesquisa de tecnologias e materiais
alternativos menos nocivos à vida e ao
ambiente.

(EM13CNT304)
Analisar e debater situações controversas sobre a
aplicação de conhecimentos da área de Ciências da
Natureza (tais como tecnologias do DNA, tratamentos com
células-tronco, neurotecnologias, produção de tecnologias
de defesa, estratégias de controle de pragas, entre
outros), com base em argumentos consistentes, legais,
éticos e responsáveis, distinguindo diferentes pontos de
vista.

(EMEJACNT304M2QM05PE)
Discutir aspectos favoráveis e desfavoráveis das estratégias
químicas e biológicas em toda cadeia produtiva tais como no
controle de pragas, aquecimento global, escassez de água,
produção e consumo de alimentos transgênicos, para
promover intervenções legais, éticas e sustentáveis.

Fundamentos da Ciência e tecnologia;
Ética na pesquisa científica;
Aspectos favoráveis e desfavoráveis das
tecnologias químicas e biológicas de
atendimento às demandas humanas e de
preservação ambiental.

(EM13CNT306)
Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas,
aplicando conhecimentos das Ciências da Natureza, para
justificar o uso de equipamentos e recursos, bem como
comportamentos de segurança, visando à integridade
física, individual e coletiva, e socioambiental, podendo
fazer uso de dispositivos e aplicativos digitais que
viabilizem a estruturação de simulações de tais riscos.

(EMEJACNT306M2QM06PE)
Minimizar riscos susceptíveis de ameaças à segurança e à
saúde individual, coletiva e ambiental, utilizando de forma
responsável os equipamentos de proteção individual e
coletiva (auditiva, respiratória, visual ou facial, cabeça,
membros) em atividades cotidianas.

Noções em legislação sobre segurança e
prevenção de acidentes;
Análise de vários tipos de riscos (físicos,
químicos, biológicos, ergonômicos e
mecânicos); Equipamento de proteção
individual e coletiva (EPI e EPC);
Sinalização e ações de segurança em
ambientes coletivos.
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QUÍMICA
3º MÓDULO
Habilidade da Área da BNCC

Habilidades específicas dos Componentes

Objetos do Conhecimento

(EM13CNT201) Analisar e discutir modelos, teorias e leis
propostos em diferentes épocas e culturas para comparar
distintas explicações sobre o surgimento e a evolução da
Vida, da Terra e do Universo com as teorias científicas
aceitas atualmente.

(EMEJACNT201M3QM01PE) Compreender as teorias de
surgimento da vida, tendo como base a Teoria da Evolução
Molecular, considerando suas proposições alternativas e
inovadoras de explicação sobre a evolução da estrutura
proteica, a adaptação molecular e a formação de moléculas
orgânicas.

Teoria da evolução molecular ou da
evolução química;
Introdução à química orgânica;
Funções orgânicas e as macromoléculas
biológicas.

(EM13CNT203)
Avaliar e prever efeitos de intervenções nos ecossistemas,
e seus impactos nos seres vivos e no corpo humano, com
base nos mecanismos de manutenção da vida, nos ciclos
da matéria e nas transformações e transferências de
energia, utilizando representações e simulações sobre tais
fatores, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos
digitais (como softwares de simulação e de realidade
virtual, entre outros).

(EMEJACNT203M3QM02PE)
Reconhecer as reações bioquímicas que ocorrem no
metabolismo dos seres vivos, relacionando-os com os ciclos
da matéria, transformações e transferências de energia.

Reconhecimento das substâncias
bioquímicas: carboidratos, proteínas,
lipídios, aminoácidos, água, sais minerais,
vitaminas;
Reações bioquímicas (hidrólise,
fotossíntese, biossíntese, respiração,
oxidação);
Ciclo biogeoquímico.

(EM13CNT207)
Identificar, analisar e discutir vulnerabilidades vinculadas
às vivências e aos desafios contemporâneos aos quais as
juventudes estão expostas, considerando os aspectos
físico, psicoemocional e social, a fim de desenvolver e
divulgar ações de prevenção e de promoção da saúde e do
bem-estar.

(EMEJACNT207M3QM03PE)
Discutir os diversos tipos de drogas lícitas e ilícitas de acordo
com critérios como origem (sintética ou natural), relações
entre as reações bioquímicas de causa e efeito no organismo,
aplicações na área de saúde pública, evitando o uso indevido
e buscando o bem estar físico, psicoemocional e social.

Efeitos da exposição excessiva a substâncias
químicas;
Drogas lícitas e ilícitas;
Metabolismo das substâncias químicas
psicoativas;
Controvérsias sobre aplicações de algumas
drogas na medicina.

154

(EM13CNT207)
Identificar, analisar e discutir vulnerabilidades vinculadas
às vivências e aos desafios contemporâneos aos quais as
juventudes estão expostas, considerando os aspectos
físico, psicoemocional e social, a fim de desenvolver e
divulgar ações de prevenção e de promoção da saúde e do
bem-estar.

(EMEJACNT207M3QM04PE)
Debater os impactos no corpo humano decorrente do uso de
anabolizantes, métodos contraceptivos e dietas sem
acompanhamento profissional, automedicação e uso
indiscriminado de alimentos industrializados (refrigerantes,
fast-food etc.), visando a promoção da saúde física, mental e
emocional.

Impactos, no corpo humano, decorrentes
do uso de tatuagens, anabolizantes,
métodos contraceptivos e dietas sem
prescrição médica; Mediadores químicos
naturais de bem-estar (endorfina,
dopamina, serotonina e ocitocina).

(EM13CNT106)
Avaliar, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos
digitais, tecnologias e possíveis soluções para as demandas
que envolvem a geração, o transporte, a distribuição e o
consumo de energia elétrica, considerando a
disponibilidade de recursos, a eficiência energética, a
relação custo/benefício, as características geográficas e
ambientais, a produção de resíduos e os impactos
socioambientais e culturais.

(EMEJACNT106M3QM05PE)
Discutir, à luz das novas tecnologias e de soluções criativas e
inovadoras, a produção de energia elétrica a partir de fontes
naturais renováveis e não renováveis, abundantes e
disponíveis no Brasil e no mundo, podendo propor
alternativas para a construção de uma matriz nacional mais
limpa, sustentável e viável do ponto de vista tecnológico e
econômico, considerando os impactos socioambientais.

Química do Petróleo;
Química das fontes não renováveis e
renováveis de energia elétrica;
Fontes abundantes e disponíveis no Brasil e
no mundo;
Matriz energética nacional mais limpa e
viável do ponto de vista tecnológico e
econômico, considerando os impactos
socioambientais.

(EM13CNT309)
Analisar questões socioambientais, políticas e econômicas
relativas à dependência do mundo atual em relação aos
recursos não renováveis e discutir a necessidade de
introdução de alternativas e novas tecnologias energéticas
e de materiais, comparando diferentes tipos de motores e
processos de produção de novos materiais.

(EMEJACNT309M3QM06PE)
Discutir fontes alternativas e sustentáveis de energia,
observando fatores favoráveis e desfavoráveis, considerando
aspectos, socioambientais, econômicos, políticos e as
características regionais e, principalmente, valorizando as
formas de energia solar e eólica como fontes primárias para
matriz energética do Nordeste Brasileiro, visando não
somente a composição de uma matriz energética viável, como
também a produção de motorizações à base de insumos
renováveis e sínteses racionais de novos materiais.

Energia solar;
Energia eólica;
Energia Elétrica;
Matrizes energéticas exploradas no
Nordeste Brasileiro;
Fatores favoráveis e desfavoráveis do uso
de fontes alternativas de energia;
Biodiesel, biodigestor e célula de
hidrogênio;
Química de materiais.
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3.3.4 Física

Na área das Ciências da Natureza, a BNCC aponta três perspectivas a serem
exploradas no Ensino Fundamental: o Ensino por Investigação Científica, o
Letramento Científico, e as Tecnologias. O Ensino por Investigação Científica envolve
situações em que os estudantes possam compreender todas as etapas do processo,
abrangendo a observação, questionamento, análise de demandas, proposição de
hipóteses, elaboração de modelos e explicações, desenvolvimento, divulgação e
implementação de soluções para resolver problemas cotidianos, entre outras.
No Letramento Científico, espera-se que o estudante compreenda, interprete e
formule ideias científicas em diversos contextos, fruto da evolução histórica das
ciências, através da compreensão e interpretação de artigos e textos científicos. Em
relação as Tecnologias, a BNCC propõe competências que vislumbrem o domínio do
universo digital, fazendo um uso significativo, reflexivo e ético dos recursos
disponíveis. Não se restringindo a aprendizagem sobre os avanços da medicina,
aplicação da tecnologia na indústria e na agricultura, como também no debate quanto
a origem e aplicação social dos recursos tecnológicos e suas consequências do uso
para saúde pessoal e ambiental.
Para Menezes (2018),
Um mérito da parte da BNCC já conhecida é indicar objetivos gerais e
específicos de aprendizagem, denominados na última versão como
“competências” e “habilidades”, envolvendo qualificações pessoais e valores
humanos não passivamente absorvidos e sim desenvolvidos em práticas
coletivas ou individuais. O sentido geral de qualificar para pensamento crítico,
para protagonismo e para condutas solidárias está na direção correta nos
objetivos gerais, mas tal intenção se apresenta tão dividida nas habilidades
entre vários componentes, que falta centralidade na formação de cada
estudante. Assim, quais são os desafios da EJA para implementar um
Currículo que ultrapasse a concepção fragmentária para uma concepção
unitária de conhecimento?

Neste sentido, para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) - modalidade da Educação
Básica destinada a pessoas que não tiveram acesso ou tiveram seus percursos
formativos interrompidos, mas que em sua maioria apresentam um saber construído
ao longo da vida, a BNCC representa uma oportunidade de reparação da dívida
social auxiliando na eliminação de discriminações e na busca de uma sociedade
menos desigual, uma vez que, pode promover situações de aprendizagem e
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qualificação permanentes, com vistas a inclusão social e ao mundo do trabalho,
podendo corroborar com questões enfrentadas na EJA, para compensar os danos
sociais ao educando.
Jovens e Adultos, em sua grande maioria, apresentam dificuldades e muitas vezes
não sabem explicar como ocorrem alguns fenômenos naturais ou tecnológicos, por
não compreenderem as leis e princípios da Física. O princípio de propagação da luz,
por exemplo, explica como a luz de raios ou de lâmpadas acontecem; a lei da
gravidade contribui para a compreensão da queda dos corpos. Situações cotidianas
como acender uma lâmpada, usar aceleradores e freios, ampliar forças com
alavancas, compreender o funcionamento de smartphones que operam como
microcomputadores, de máquinas fotográficas e filmadoras parecem estar fora da
discussão curricular. A Física está presente em diversos campos, dessa forma
sensores óticos, movimentos de pequenos robôs, eletrodomésticos utilizados e
equipamentos médicos, por exemplo, deveriam estar presentes como objetos de
estudo na vida escolar.
Esse indivíduo bombardeado por diversas informações quer nas mídias de rádio e TV
a mensagens nas redes sociais, é influenciado na construção dos conceitos físicos.
Essa disseminação desenfreada, da pseudociência, difundida principalmente por
especulações econômicas, políticas e culturais, prejudica na construção dos
conceitos formais, servindo muitas vezes de obstáculos da compreensão dos
fenômenos físicos. O jovem e o adulto mergulhados em uma sociedade cada vez
mais tecnológica, em que as informações chegam de forma densa e difusa, de um
mesmo ou de vários fenômenos, necessitam de uma educação que traga esses
problemas para dentro da sala de aula, de forma provocativa e que conduza a uma
emancipação do pensamento, através de uma alfabetização científica capaz de
perpetuar o pensamento dinâmico das construções científicas, rompendo com as
amarras do senso comum difundido.
É inequívoco que os conceitos e modelos da Física nos ajudam a descrever e a
interpretar o mundo à nossa volta, sejam sistemas naturais ou equipamentos
tecnológicos.
O conhecimento físico, com seus conceitos, leis, grandezas e relações
matemáticas, ganha mais significado se utilizado em problemáticas reais,
como ao se comparar riscos e benefícios de diferentes fontes de energia,
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compreender a necessidade de cuidados na instalação de equipamentos, ou
avaliar efeitos biológicos da radiação, tornando-se, assim, um instrumento de
participação mais consciente e consistente na sociedade. A Física integra,
desse modo, a cultura em seu sentido amplo, e deve ser tratada em contextos
históricos, sociais que, ao lado de outros saberes, constituem um segundo
eixo formativo para o aprendizado da Física (MENEZES, 2016).

Termos como massa, energia, força, matéria, calor, utilizados no cotidiano recebem
significados na Física que são confrontados com os conhecimentos que os/as
estudantes trazem para a sala de aula. A Física também incorpora a Matemática
quando faz uso de formas de representação como gráficos, tabelas, esquemas e
diagramas para registrar informações e comunicar resultados, na abordagem de
conceitos qualitativos e quantitativos de processos físicos.
Assim, a componente curricular Física na EJA - Ensino Médio se encontra identificado
nas 3 (três) competências gerais da área de Ciências da Natureza e em suas
habilidades específicas, que devem dialogar com os outros componentes da área na
direção da interdisciplinaridade como previsto na LDB/98. Essas competências visam
romper com a visão da matematização do ensino de física tão difundida pelo ensino
tradicional citado por Moreira Fernandes e Moreira:
O critério mais utilizado para avaliar o domínio da matéria é o desempenho
na resolução de problemas quantitativos padronizados. Esse tipo de
problema dependente exclusivamente de fórmulas decoradas, não exige
habilidades em raciocinar para aplicar conceitos e princípios físicos de
acordo com a situação (Fernandes e Moreira, 2004, p.04).

O ensino de física voltado para o público da Educação de Jovens e adultos, alinhado
com a base curricular nacional do ensino médio visa desenvolver um cidadão que
busque solucionar problemas que envolvam os fenômenos físicos encorpado com a
ciência viva e reflexiva. Como já dizia os PCN+ em relação ao ensino de física.
Construir uma visão da física voltada para a formação de um cidadão
contemporâneo, atuante e solidário, com instrumentos para compreender,
intervir e participar da realidade. (Brasil, 2002 p.59)

O professor de física, nessa modalidade de ensino, tem o papel de mediação entre a
cultura e experiências da vida e realidade dos seus estudantes com a cultura
científica. Assim, o papel docente é de criar situações contextualizadas que leve os
discentes a um contato com a Física de uma forma especial de observar, analisar e
representar esses fenômenos (Carvalho, 2004). Por exemplo, colocar uma bexiga na
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boca de um erlenmeyer e aquecê-lo com uma lamparina na sua base, os estudantes
irão observar que a bexiga irá encher. Mas, qual é o papel do professor nesse
experimento? Com certeza não é dar a resposta do fenômeno, mas criar um debate,
acolher as respostas experienciais dos jovens e adultos na busca de uma construção
coletiva de uma resposta satisfatória a luz da ciência, em particular da física,
rompendo com o censo comum e se apropriando da linguagem científica.
Explorar as dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais se faz necessário
nas aulas desse componente. Observar que o controle remoto comanda as funções
da TV através de ondas eletromagnéticas na banda infravermelha, donde não são
visíveis aos nossos olhos, mas se posicionarmos de frente a uma câmara de celular
podemos enxergar essa luz, podemos conduzir os estudantes a construção conceitual
de ondas visíveis e invisíveis, como também, conduzir a compreensão que existe uma
variedade de situações e fenômenos que vai muito mais além do controle remoto,
relacionado a ondas, que leve a atitudes de auto cuidado como o tempo e melhores
horários de exposição ao sol.
Portanto, o ensino de física na EJA focado nas novas competências, busca construir
cidadãos que enxerguem os fenômenos físicos, suas causas e consequências, e,
utilizem estes para resolver situações atuais e vindouras em uma visão não estanque
das construções científicas.
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3.3.4.1 FÍSICA - ORGANIZADORES CURRICULARES
1º MÓDULO

Habilidade da Área da BNCC

Habilidades específicas dos Componentes

Objetos do Conhecimento

(EM13CNT101)
(EMEJACNT101M1FS01PE)
Noções de Cinemática (posição, tempo, velocidade
Analisar e representar, com ou sem o uso de
Analisar e representar, com ou sem o uso de
média, unidades de medida, Movimento Retilíneo
dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as
tecnologias digitais, as transformações, as
Uniforme, Movimento Uniformemente Variado e
transformações e conservações em sistemas que conservações e as variações em sistemas que envolvam
Gráficos;
envolvam quantidade de matéria, de energia e de
quantidade de matéria, de energia mecânica e de
Movimentos retilíneos uniforme e uniformemente
movimento para realizar previsões sobre seus
movimento, para realizar previsões sobre seus
variado através de gráficos (Sxt e Vxt);
comportamentos em situações cotidianas e em
comportamentos em situações cotidianas e em
Noções de Movimento Circular;
processos produtivos que priorizem o
processos produtivos, que priorizem o
Noções da Dinâmica (Leis de Newton). Trabalho de uma
desenvolvimento sustentável, o uso consciente
desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos
Força. Trabalho da Força Peso. Gráfico F x d. Trabalho da
dos recursos naturais e a preservação da vida em
recursos naturais e a preservação da vida.
Força Elástica.
todas as suas formas.
(EM13CNT204)
Elaborar explicações, previsões e cálculos a
respeito dos movimentos de objetos na Terra, no
Sistema Solar e no Universo com base na análise
das interações gravitacionais, com ou sem o uso
de dispositivos e aplicativos digitais (como
softwares de simulação e de realidade virtual,
entre outros).

(EMEJACNT204M1FS02PE)
Elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito
dos movimentos de objetos na Terra (retilíneo, oblíquo
e circular) e no Sistema Solar (As Leis de Kepler e da
gravitação universal).

Noções de Movimento Vertical (aceleração da
gravidade, equações do movimento, composição de
movimento, lançamento oblíquo e horizontal);
Diferença entre os movimentos retilíneo, circular e
oblíquo. Gravitação Universal (leis de Kepler).

(EM13CNT205)
Interpretar resultados e realizar previsões sobre
atividades experimentais, fenômenos naturais e
processos tecnológicos, com base nas noções de

(EMEJACNT205M1FS03PE)
Interpretar resultados e realizar previsões sobre
atividades experimentais, fenômenos naturais e
processos tecnológicos, com base nas noções de

Leis de Newton e hidrostática (pressão e empuxo).
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probabilidade e incerteza, reconhecendo os
limites explicativos das ciências.

probabilidade e incerteza (aplicando os algarismos
significativos), reconhecendo os limites explicativos das
ciências no uso das aproximações.

(EM13CNT301)
Construir questões, elaborar hipóteses, previsões
e estimativas, empregar instrumentos de medição
e representar e interpretar modelos explicativos,
dados e/ou resultados experimentais para
construir, avaliar e justificar conclusões no
enfrentamento de situações-problema sob uma
perspectiva científica.

(EMEJACNT301M1FS04PE)
Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e
estimativas, empregar instrumentos de medição e
representar e interpretar modelos explicativos, dados
e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e
justificar conclusões no enfrentamento de situaçõesproblema sob uma perspectiva científica.

Experimentos, considerando o saber notório do
estudante, para testar hipóteses, controlar variáveis e
aprofundar conceitos, propondo conclusões, envolvendo
Matéria e Energia.

(EM13CNT305)
Investigar e discutir o uso indevido de
conhecimentos das Ciências da Natureza na
justificativa de processos de discriminação,
segregação e privação de direitos individuais e
coletivos, em diferentes contextos sociais e
históricos, para promover a equidade e o respeito
à diversidade.

(EMEJACNT305M1FS05PE)
Investigar e discutir o uso indevido de conhecimentos
das Ciências da Natureza na justificativa de processos
de discriminação, segregação e privação de direitos
individuais e coletivos, em diferentes contextos sociais,
econômicos, culturais e históricos, para promover a
equidade e o respeito à diversidade.

Debate com os jovens e adultos sobre informações
verídicas e fake News de temas sociais, hábitos,
rotulação e uso da pseudociência como explicação de
fenômenos.

(EM13CNT306)
Avaliar os riscos envolvidos em atividades
cotidianas, aplicando conhecimentos das Ciências
da Natureza, para justificar o uso de
equipamentos e recursos, bem como
comportamentos de segurança, visando à
integridade física, individual e coletiva, e
socioambiental, podendo fazer uso de
dispositivos e aplicativos digitais que viabilizem a
estruturação de simulações de tais riscos.

(EMEJACNT306M1FS06PE)
Avaliar os riscos em atividades do trabalho e da vida
dos estudantes, aplicando conhecimentos das Ciências
da Natureza para justificar o uso de equipamentos de
segurança e recursos, visando a integridade física,
individual e coletiva, tantos das pessoas, como dos
demais seres vivos.

Noções do Teorema do Trabalho e Energia Cinética.
Energia Mecânica, Energia Cinética, Energia Potencial
Gravitacional. Potencial Elástica. Impulso e Quantidade
de movimento (Gráfico F x t, sistemas conservativos,
colisões).
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FÍSICA
2º MÓDULO

Habilidade da Área da BNCC

Habilidades específicas dos Componentes

(EM13CNT102)
(EMEJACNT102M2FS01PE)
Realizar previsões, avaliar intervenções e/ou
Realizar previsões, avaliar intervenções e/ou
construir protótipos de sistemas térmicos
construir protótipos de sistemas térmicos que visem
que visem à sustentabilidade, considerando
discutir os conceitos de calor, temperatura,
sua composição e os efeitos das variáveis
sensação térmica, equilíbrio térmico e transmissão
termodinâmicas sobre seu funcionamento,
de calor, observando sua composição e os efeitos
considerando também o uso de tecnologias
das variáveis próprias, considerando o uso de
digitais que auxiliem no cálculo de
tecnologias digitais e/ou sensores que auxiliem no
estimativas e no apoio à construção dos
cálculo de estimativas e no apoio à construção dos
protótipos.
protótipos e/ou experimentos, visando aplicações
cotidianas.

Objetos do Conhecimento
Noções e conceitos de Calor, temperatura (escalas
termométricas, escalas arbitrárias, variação de temperatura,
sensação térmica). Dilatação e Contração Térmica de Sólidos e
Líquidos, propagação de calor (contato (Lei de Fourier),
convecção e irradiação). Calorimetria (capacidade térmica, calor
sensível, calor latente, calorímetro, equilíbrio térmico).

(EM13CNT103)
(EMEJACNT103M2FS02PE)
Noções de Ondulatória (tipos de ondas, elementos de uma onda,
Utilizar o conhecimento sobre as radiações e
Mobilizar o conhecimento sobre as ondas
trem de ondas, velocidade de uma onda, velocidade de uma
suas origens para avaliar as potencialidades eletromagnéticas (tal como a luz visível) e as ondas
onda numa corda, fenômenos da ondulatória (interferência,
e os riscos de sua aplicação em
mecânicas (tal como as ondas sonoras), aplicadas às
reflexão, refração, difração, polarização, ressonância), efeitos
equipamentos de uso cotidiano, na saúde,
suas formas de geração, de transmissão, de
fisiológicos do som, e ondas eletromagnéticas penetrantes;
no ambiente, na indústria, na agricultura e
manifestação na natureza e interação com meios
Noções de Óptica Geométrica (Luz, raios de luz, feixes de luz,
na geração de energia elétrica.
materiais e no vácuo - para avaliar, com ou sem o
classificação de fontes de luz luminosa e iluminada), meios
uso de experimentos, as potencialidades e os riscos
ópticos (translúcido, transparente e opaco), princípios da
de seu emprego em equipamentos de uso cotidiano
propagação da luz e suas consequências, tais como: sombra,
- e das formas de proteção, na saúde, no ambiente,
cores, penumbra, eclipses e câmara escura; fenômenos ópticos
na indústria, na agricultura e na geração de energia (reflexão, refração e absorção), reflexão difusa e regular, reflexão
elétrica.
em espelhos planos e formação de imagens, reflexão em
espelhos esféricos e formação de imagens, refração da luz, índice
de refração absoluto e relativo e reflexão interna
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(EM13CNT203)
Avaliar e prever efeitos de intervenções nos
ecossistemas, e seus impactos nos seres
vivos e no corpo humano, com base nos
mecanismos de manutenção da vida, nos
ciclos da matéria e nas transformações e
transferências de energia, utilizando
representações e simulações sobre tais
fatores, com ou sem o uso de dispositivos e
aplicativos digitais (como softwares de
simulação e de realidade virtual, entre
outros).

(EMEJACNT203M2FS03PE)
Avaliar e prever efeitos de intervenções nos ciclos
da matéria e nas transformações e transferências de
energia, avaliando seus riscos, impactos e benefícios
para a natureza, utilizando representações e
simulações sobre tais fatores, com ou sem o uso de
dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de
simulação e de realidade virtual, entre outros) e/ou
experimentos.

Noções sobre o Estudo dos Gases;
Estado Termodinâmico. Transformações de estado; Trabalho de
um gás;
Quantidade de Calor em gases, conservação da energia de um
gás, 1º Lei da termodinâmica e a 2º Lei da Termodinâmica.

(EM13CNT303)
Interpretar textos de divulgação científica
que tratem de temáticas das Ciências da
Natureza, disponíveis em diferentes mídias,
considerando a apresentação dos dados,
tanto na forma de textos como em
equações, gráficos e/ou tabelas, a
consistência dos argumentos e a coerência
das conclusões, visando construir
estratégias de seleção de fontes confiáveis
de informações

(EMEJACNT303M2FS04PE)
Interpretar textos de divulgação científica que
tratam de temáticas da ciência da natureza,
disponíveis em diferentes mídias, considerando a
apresentação dos dados, tanto na forma de texto
como em equações, gráficos e/ou tabelas, a
consistência dos argumentos e a coerência das
conclusões, buscando selecionar fontes confiáveis
de divulgação científica.

Utilização de textos de revistas científicas, jornais e internet,
interpretando as informações à luz da ciência e discriminando a
confiabilidade ou não dessas informações.

(EM13CNT307)
(EMEJACNT307M2FS05PE)
Noções da Termodinâmica (dilatação térmica, fluxo de calor,
Analisar as propriedades dos materiais para Analisar as propriedades dos materiais para avaliar a
propagação do calor, aquecedores solares, condutores e
avaliar a adequação de seu uso em
adequação de seu uso em diferentes aplicações
isolantes térmicos.
diferentes aplicações (industriais, cotidianas,
(industriais, cotidianas, arquitetônicas ou
Noções de Ondas Eletromagnéticas (propagação de ondas
arquitetônicas ou tecnológicas) e/ ou propor
tecnológicas) e/ ou propor soluções seguras e
eletromagnéticas, potência de uma frente de ondas, nível sonoro
soluções seguras e sustentáveis
sustentáveis considerando seu contexto local e
e escala decibel).
considerando seu contexto local e cotidiano.
cotidiano.
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(EM13CNT308FIS25PE)
Investigar e analisar o funcionamento de
equipamentos elétricos e/ou eletrônicos e
sistemas de automação utilizando sensores
e atuadores para compreender as
tecnologias contemporâneas aplicadas a
coletas e armazenamento de dados, avaliar
resultados experimentais e seus impactos
sociais, culturais, ambientais e possíveis
inovações tecnológicas.

(EMEJACNT308M2FS06PE)
Investigar e discutir o uso indevido de
conhecimentos das ciências da natureza na
justificativa de processos de discriminação,
segregação e privação de direitos individuais e
coletivos, em diferentes contextos sociais,
econômicos, culturais e históricos, para promover a
equidade e o respeito à diversidade.

Relação entre o funcionamento do rádio, TV, celulares e
automação industrial e as ondas eletromagnéticas, investigando
o liga e desliga do ferro de engomar a partir de um processo de
dilatação e da válvula da panela de pressão e seu funcionamento
com as leis da termodinâmica.
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FÍSICA
3º MÓDULO

Habilidade da Área da BNCC

Habilidades específicas dos Componentes

(EM13CNT106)
(EMEJACNT106M3FS01PE)
Avaliar, com ou sem o uso de dispositivos e
Avaliar, com ou sem o uso de dispositivos,
aplicativos digitais, tecnologias e possíveis aplicativos digitais e/ou experimentos, tecnologias e
soluções para as demandas que envolvem a possíveis soluções para as demandas que envolvem
geração, o transporte, a distribuição e o
as diferentes transformações, o transporte, a
consumo de energia elétrica, considerando a
distribuição e o consumo de energia elétrica,
disponibilidade de recursos, a eficiência
considerando a disponibilidade de recursos e o
energética, a relação custo/benefício, as
tempo de renovação, a eficiência energética, a
características geográficas e ambientais, a
relação custo/benefício, as características
produção de resíduos e os impactos
geográficas e ambientais, a produção de resíduos e
socioambientais e culturais
os impactos socioambientais e culturais.
(EM13CNT107)
Realizar previsões qualitativas e
quantitativas sobre o funcionamento de
geradores, motores elétricos e seus
componentes, bobinas, transformadores,
pilhas, baterias e dispositivos eletrônicos,
com base na análise dos processos de
transformação e condução de energia
envolvidos – com ou sem o uso de
dispositivos e aplicativos digitais –, para
propor ações que visem a sustentabilidade.

Objetos do Conhecimento
Noções essenciais de Circuito Elétrico (rendimento, comparação
entre tensão elétrica contínua e alternada, comparação entre
redes de 110V e 220V, cálculo de consumo de energia elétrica e
custo), avaliando as contribuições Tesla para as novas
tecnologias e transformação de outras modalidades de energia
em energia elétrica

(EMEJACNT107M3FS02PE)
Noções sobre Circuito Elétrico (componentes do circuito elétrico
Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre
básico (corrente elétrica, condutores e isolantes, potência,
potência elétrica, resistências, tensão, corrente
energia elétrica e cálculo de consumo). Dispositivos de segurança
elétrica, capacitância, o funcionamento e aplicações
(fusível e disjuntor). Resistores, Lei de Ohm, Efeito Joule
de geradores e receptores elétricos e seus
associações (série, paralelo e mistas). Geradores, receptores e o
componentes (como bobinas e indutores),
uso de transformadores
utilizando a simbologia de cada um no
funcionamento de transformadores e dispositivos
eletrônicos (como sensores), com base na análise
dos processos de transformação, condução,
consumo, armazenamento e eficiência da energia
elétrica – com ou sem o uso de dispositivos e
aplicativos digitais e/ou experimentos –, para
propor ações que visem a sustentabilidade.
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(EM13CNT201)
Analisar e discutir modelos, teorias e leis
propostos em diferentes épocas e culturas
para comparar distintas explicações sobre o
surgimento e a evolução da Vida, da Terra e
do Universo com as teorias científicas
aceitas atualmente

(EMEJACNT201M3FS03PE)
Discutir modelos, teorias e leis propostos em
diferentes épocas e culturas para comparar distintas
explicações sobre o surgimento e a evolução da
Terra e do Universo com as teorias científicas
aceitas atualmente, valorizando as diversas
contribuições repassadas através das diferentes
gerações para a preservação do conhecimento.

Teoria do Big Bang (origem e expansão do Universo, acelerador
de partículas e composição da matéria subatômica).

(EM13CNT209)
(EMEJACNT209M3FS04PE)
Analisar a evolução estelar associando-a aos
Analisar a evolução estelar associando-a aos
modelos de origem e distribuição dos
modelos de origem e distribuição da matéria e
elementos químicos no Universo,
energia no Universo, compreendendo suas relações
compreendendo suas relações com as
com as condições necessárias ao surgimento de
condições necessárias ao surgimento de
Sistemas Solares e planetários, suas estruturas e
sistemas solares e planetários, suas
composições, utilizando representações e
estruturas e composições e as possibilidades simulações, entendendo sobre possíveis formas de
de existência de vida, utilizando
adquirir compostos sintéticos e suas aplicabilidades,
representações e simulações, com ou sem o
com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos
uso de dispositivos e aplicativos digitais
digitais (como softwares de simulação e de
(como softwares de simulação e de
realidade virtual, entre outros).
realidade virtual, entre outros).

Nascimento, evolução e morte de estrelas, origem dos
elementos químicos, teoria dos buracos negros, possibilidades e
obstáculos do homem se instalar em um planeta ou lua da nossa
galáxia

(EM13CNT302)
Comunicar, para públicos variados, em
diversos contextos, resultados de análises,
pesquisas e/ou experimentos, elaborando
e/ou interpretando textos, gráficos, tabelas,
símbolos, códigos, sistemas de classificação
e equações, por meio de diferentes
linguagens, mídias, tecnologias digitais de
informação e comunicação (TDIC), de modo
a participar e/ou promover debates em
torno de temas científicos e/ou tecnológicos
de relevância sociocultural e ambiental.

Apresentação de trabalhos de pesquisas em projetos, feiras,
seminários, envolvendo conceitos e temas da área de ciências da
natureza ligados ao cotidiano.

(EMEJACNT302M3FS05PE)
Apresentar, em diversos contextos, resultados de
análise, pesquisas e/ou experimentos. Elaborando
e/ou interpretando textos, gráficos, tabelas,
símbolos, códigos, sistemas de classificação e
equações, por meio de diferentes linguagens.
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(EM13CNT310)
(EMEJACNT310M3FS06PE)
Investigar e analisar os efeitos de
Investigar e analisar os efeitos de programas de
programas de infraestrutura e demais
infraestrutura (distribuição e armazenamento de
serviços básicos (saneamento, energia
energia elétrica, transporte e telecomunicações) e
elétrica, transporte, telecomunicações,
identificar as necessidades locais e/ou regionais em
cobertura vacinal, atendimento primário à
relação a esses serviços, a fim de avaliar e/ou
saúde e produção de alimentos, entre
promover ações que contribuam para a melhoria na
outros) e identificar necessidades locais
qualidade de vida da população de forma
e/ou regionais em relação a esses serviços, a
sustentável.
fim de avaliar e/ou promover ações que
contribuam para a melhoria na qualidade de
vida e nas condições de saúde da população

Matriz energética utilizada no nosso país e seus impactos
ambientais, culturais, sociais e econômicos.
Acesso à telecomunicação e à inserção social.
Consumo de energia, tarifas e bandeiras cobradas.
Uso racional da energia elétrica e da internet em uma residência,
considerando o crescimento tecnológico na atualidade
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3.4 ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS

As Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, surgiram da necessidade de se estudar
os seres humanos em sociedade. A BNCC1, ao tratar dessa área, relaciona cognição
e contexto, explicitando a necessidade de se compreender o universo em que se vive
a partir de um contexto social específico. Embora existam lacunas na BNCC no que
se refere à compreensão da condição humana de forma mais ampla e integrada, é
necessário considerar a importância de se compreender as singularidades e
pluralidade do ser humano. Sendo assim, as Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
ajudam a compreender as relações de poder em sociedade, entendendo que cada
um é produto e produtor da sociedade em que se vive e que interage com várias
dimensões tais como: econômica, social, cultural, educacional, socioafetiva entre
outras e a partir dessa compreensão, o ser humano pode se tornar um cidadão ativo
participativo e crítico.
Tendo em vista os grandes desafios a serem enfrentados pelos (as) jovens, adultos
(as) e idosos (as) do/no mundo contemporâneo, a presença das Ciências Humanas
e Sociais aplicadas no currículo do Ensino Médio da EJA é condição indispensável
para a compreensão de modo crítico-reflexivo das várias dimensões que envolvem
as trajetórias humanas nas suas construções socioculturais, tais como: compreensão
do mundo do trabalho e as relações de poder, respeito às identidades de gênero,
educação étnicoracial, responsabilidade socioambiental, respeito às diversidades, às
diferenças humanas, às pessoas com deficiências, compreensão do ciberespaço e
as novas tecnologias de informação e a relação com as interações humanas, a
educação socioemocional, a garantia da dignidade humana e aos direitos humanos.
Vale ressaltar que a presença das Ciências Humanas no currículo do ensino médio
da EJA se justifica não só pelo seu conhecimento teórico, pela possibilidade de
oportunizar um campo de reflexão sobre as relações humanas em suas várias
dimensões, mas também pelo bem como pelo seu caráter prático e propositivo de
intervenção na realidade, que tem por principal finalidade contribuir com a formação
cidadã dos sujeitos de direito. A atuação crítica e respeitosa dos cidadãos e cidadãs
possibilita interagir na sociedade e nas relações interpessoais de forma ética, com
1

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018.
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autonomia intelectual e condições de dar as respostas apropriadas aos grandes
desafios que o mundo contemporâneo, globalizado, exige. Tratar do currículo das
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas significa, portanto, possibilitar ao estudante a
compreensão de diferentes formas de conhecer e se apropriar de subsídios teóricos
para que possam agir melhor no mundo, entendendo suas singularidades,
pluralidades e o lugar relacional que ocupam na sociedade.
A produção de cidadania2 se dá em disputa, entre os diferentes atores sociais, por
direitos, em sociedade. A partir daí, entende-se que a construção da cidadania
pressupõe acesso a um conjunto de direitos sociais e civis, sendo um deles o da
educação. Esses espaços de disputa se dão em diferentes camadas e a educação
pode ser compreendida tanto como um direito como também um importante lugar de
ampliação de visão de mundo, o que auxilia na luta por direitos.
É interessante ressaltar que, em sua pluralidade, o currículo se apresenta de forma
dinâmica no contexto e espaço social, político e cultural, sendo a todo momento
produzido em sala de aula, em um diálogo constante com o professor que, por sua
vez, reflete a sua prática. É constituído pelas experiências escolares que se
desdobram em torno do conhecimento, permeados pelas relações sociais, buscando
articular vivências e saberes dos estudantes com os conhecimentos historicamente
acumulados e contribuindo para construir as identidades desses estudantes.
Segundo Gimeno Sacristán3, o conceito de currículo começou a ser utilizado com
maior relevância há pouco tempo. Contudo, é importante destacar que a prática a que
o currículo se refere é uma realidade bem estabelecida através de comportamentos
didáticos, políticos, administrativos, históricos e econômicos, entre outros. O currículo
é uma construção sociocultural e um modo de organizar uma série de práticas
educativas. É importante analisá-lo para entender a missão da instituição escolar em
seus diferentes níveis, não esquecendo de estabelecer uma ponte entre a prática
escolar e o mundo do conhecimento, da cultura em geral. A escola e a vida social
dialogam constantemente. O currículo é o mecanismo através do qual o
conhecimento é distribuído socialmente em uma diversidade de práticas pedagógicas
2

CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho 11 ed. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2008.
3
SACRISTÁN, J, Gimeno. O currículo: uma reflexão sobre a prática. 3 ed. Porto Alegre: Artmed,
2000.
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de ensino. Envolvendo a construção de identidades, relações de poder e construção
de conhecimentos em um âmbito administrativo, pedagógico e relacional.
No âmbito educacional, para garantir aos educandos e educandas o pleno exercício
da cidadania, se faz necessária, além do acesso à educação, o reconhecimento
desses sujeitos nas suas diversidades.4 Nesse sentido, compreender a EJA como um
encontro de pluralidades de sujeitos, distintos em idades, trabalhos, rotinas, e
experiências de vida, traz à tona, não só uma responsabilidade, mas sobretudo uma
oportunidade de enriquecer o debate acerca de valores caros à cidadania.
Tendo em vista a pluralidade dos sujeitos da EJA e suas especificidades, é
imprescindível pautar a promoção da cidadania através do reconhecimento da
identidade e da realidade desses educandos e educandas enquanto um processo
dialético e de alteridade, ou seja, reconhecer a Si por meio do reconhecimento do
Outro, considerando a perspectiva da interdependência entre as pessoas,
promovendo a empatia nas relações, e elevando a autoestima, sentimento de
pertencimento e autoconfiança desses (as) estudantes.5
Pensando nesse caráter plural dos (das) estudantes da EJA, entendemos que uma
parcela dos (as) estudantes desta modalidade são idosos (as), outras pessoas são
oriundas da parcela de jovens adultos (as), podendo, portanto, integrar diferentes
faixas etárias. Dito isso, identidades plurais também se materializam em interesses e
perspectivas de vida diversas.
É importante ressaltar que embora alguns autores compreendam a EJA como uma
modalidade marcada por sujeitos que busquem uma melhor inserção no mercado de
trabalho6, ainda assim, há um recorte a ser feito dentro da dimensão do trabalho.
Alguns trabalham há algum tempo e esperam, com o retorno à escola, se inserirem
melhor no mercado de trabalho. Há aqueles que ainda não começaram a trabalhar
ou, se começaram, estão no início da carreira. Mas, existem também aqueles que

4

HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. Tradução de
Luiz Repa - São Paulo: Editora 34, 2009 (2ª Edição).
5

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018.
ABREU, Anderson Carlos Santos de. Epistemologia e educação de jovens e adultos. Curitiba:
Appris, 2019. 211 p.
6
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estão perto de se aposentar ou já se aposentaram e, portanto, o retorno à escola não
está vinculado unicamente ao mundo do trabalho.
Em sala de aula, o professor ou professora precisa saber lidar com esses interesses
diferenciados. Uma possibilidade de convergência entre estes desejos e
necessidades plurais reside na discussão sobre as conquistas de direitos na
sociedade. Trata-se de compreender os diferentes indivíduos como sujeitos de
direitos que possuem experiências de vida diversas e leem a sociedade a partir do
lugar que ocupam em sociedade e de suas histórias de vida. Essa perspectiva permite
uma leitura de mundo mais ampla e é importante para os mais diferentes perfis de
estudantes.
Quando em contato, na sala de aula, jovens, adultos (as) e idosos (as) compartilham
experiências de ensino-aprendizagem a partir de diferentes vivências, produzindo
novos sentidos e significados. As diferenças geracionais podem distanciar as
pessoas, pois as que são consideradas mais velhas tiveram experiências e
construíram valores a partir de uma construção cultural que pode não fazer tanto
sentido para as pessoas vistas como mais jovens, que se utilizam de outros valores
e padrões culturais. Contudo, essa relação pode ser muito rica se entendermos as
diferenças como construtos sociais de dado momento, sem hierarquizá-las ou tentar
definir que experiências e valores são mais ou menos adequadas ou corretas 7. As
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas podem ajudar a refletir sobre a construção
dessas diferentes formas de atribuir sentido ao mundo e, até mesmo, aproximá-las,
quando possível. Quando se desnaturalizam conceitos, as relações de poder que
deram sentido a eles ficam mais evidentes e, assim, tais conceitos podem ser
problematizados8.
Assim, torna-se importante, diante da multiplicidade de sujeitos da EJA, compreender
a forma como os (as) estudantes dão sentido ao mundo e, a partir daí, iniciar reflexões
que façam referência às habilidades e competências propostas. As experiências
vividas, e a forma como elas são ressignificadas, podem ser compreendidas como o

7

Para ampliar a discussão sobre intergeracionalidade ver: HORA, Patrícia Carla da; CRUZ, Deysiene.
A intergeração na educação de Jovens e Adultos – EJA como possibilidades de prevenção aos maus
tratos intrafamiliar contra pessoa idosa. revista Debates Insubmissos, Caruaru, v.2, n. 4. 2019.
8
Sobre essa discussão a respeito da naturalização de conceitos ver: JUNIOR, João Francisco
Duarte. O que é realidade. São Paulo: Brasiliense, 1984.
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lócus privilegiado a partir de onde a relação de ensino e aprendizagem se inicia. A
sala de aula geralmente é um espaço rico de trocas, em que vivências são
compartilhadas, conceitos são revistos e as concepções produzidas podem adquirir
novos significados.
É fundamental que também reflitamos acerca do contexto temporal e da condição
existencial desses (as) jovens e adultos (as). Diante de um mundo globalizado
dominado por rápidas transformações em todos os campos do conhecimento, esses
sujeitos se encontram situados em uma sociedade tecnológica que exigirá uma
profunda compreensão crítico-reflexiva sobre os impactos das novas tecnologias
digitais na sua vida cotidiana.
Trata-se de um conjunto de diversos instrumentos (smartphones, notebooks,
tablets...) e de ferramentas que auxiliam na produção e construção de conhecimentos
que esses (as) educandos (as) poderão ter acesso a partir de um processo de
inclusão digital. Inseridos nessa sociedade tecnológica contemporânea, e com a
garantia do acesso à internet, novas formas de vida e interação social também estarão
à sua disposição, com o uso de e-mails, blogs, webconferências, e de redes sociais
como o facebook, instagram, twitter e youtube.
Por essa razão, é imprescindível ter plena consciência e saber se posicionar diante
dos impactos/transformações que essas TDICs (Tecnologias Digitais da Informação
e da Comunicação) - TDICs estão provocando no mundo do trabalho, na forma de
produção e na construção de conhecimentos, nas práticas políticas, na economia, na
cultura, nas relações interpessoais e na vida privada de todos os cidadãos e cidadãs.
Assim, os (as) estudantes da EJA precisam se situar nessa conjuntura, compreendêla e problematizá-la e, para isso, devem ser incluídos (as) digitalmente. As Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas podem trazer contribuições nesse processo.

Aspectos Comuns de cada Componente

Da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, estão presentes no ensino médio
da EJA os componentes curriculares de História, Geografia, Filosofia e Sociologia.
Embora cada um desses componentes possuam particularidades teóricas e
metodológicas que os distingue, a conexão entre eles manifesta-se no
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compartilhamento dos seus objetos de estudo e de alguns pressupostos teóricos, a
saber, fenômenos sociais, e a irredutibilidade da cultura à natureza.9
No texto da área de Ciências Humanas, a BNCC orienta os componentes para o
compromisso com uma formação ética, tendo como base:
as ideias de justiça, solidariedade, autonomia, liberdade de pensamento e de
escolha, ou seja, a compreensão e o reconhecimento das diferenças, o
respeito aos direitos humanos e à interculturalidade, e o combate aos
preconceitos de qualquer natureza.10

Quanto a essas orientações, é possível notar as possibilidades de contribuições, de
maneira interdisciplinar, de cada um dos componentes da área, visto que esses
conteúdos basilares exigem uma reflexão acerca das relações humanas e os
problemas que elas nos apresentam, algo caro, como objeto de estudo, a cada um
dos componentes da área.
HISTÓRIA
A História tem como objetivo, como dizia Marc Bloch11, investigar o ser humano no
tempo. A partir dessa perspectiva, pode-se entender que o historiador produz
conhecimento a partir do mundo em que vive 12. Suas indagações, portanto, vêm do
presente vivido pelo historiador, que se debruça sobre uma representação do
passado que o ajuda a melhor compreender elementos do presente. Neste
movimento, é possível compreender como a sociedade se construiu ao longo do
tempo, as relações de poder13 que perpassaram por esse processo e o universo de
interesses que ajudam a construir a sociedade como ela se apresenta. Além disso, é
importante ressaltar que o estudo da história ajuda a rever e ressignificar conceitos,
muitas vezes naturalizados, que produzem sentido, por vezes, violentos em
sociedade. A historicidade humana, as relações interpessoais e sociais se tornam
melhor compreendidas por meio do estudo da história.

9

Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/relatoriosanaliticos/Eduardo_Salles_de_Oliveira_Barra.pdf Acesso em: 07 de maio de 2021.
10
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018, p. 561.
11
BLOCH, Marc. Apologia da História ou o ofício do historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.,
2001.
12
FARGE, Arlette. Lugares para a História. Belo Horizonte: Autêntica, 2011.
13
FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 12 ed. Graal: Rio de Janeiro, 1996.
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FILOSOFIA
A filosofia, dentre seus inúmeros

questionamentos filosóficos,

carrega

a

problematização da sua própria definição, qual seja: “O que é a filosofia?”14. Isso
porque esse componente abarca inúmeras correntes teóricas e metodológicas, o que
dificulta uma

conceituação única.15 Inclusive, a inserção da filosofia como uma

ciência humana se trata de uma discussão recente e que divide teóricos acerca dessa
concepção.1617 Apesar da dificuldade de defini-la, e justamente por isso, é possível
inferir que a filosofia tem em seu cerne a possibilidade e capacidade de reflexão sobre
inúmeras questões que nos rodeiam18, e mais especificamente, na área de Ciências
Humanas, a filosofia regula seu objeto de estudo para a condição da existência
humana e sua relação com o meio. Nesse sentido, inserido na área de ciências
humanas, o componente de filosofia se coloca ao diálogo com os inúmeros campos
de atuação dessa área, seja para contribuir com questões mais próprias à filosofia,
como nas dimensões de epistemologia e lógica, seja de modo interdisciplinar, nos
campos de política e ética.

SOCIOLOGIA
A Sociologia tem importante relevância na educação, por sua análise reflexiva das
relações humanas nas suas diversas dimensões. Essas análises expõem coerções,
conflitos, discursos revelando uma série de interesses e situações presentes no dia a
dia. A colaboração do componente corrobora para o desenvolvimento social e
intelectual dos estudantes, que visem princípios de alteridade, empatia e da
convivência social pautada no respeito. Embora o elemento seja a Sociologia, as
reflexões do componente trazem conceitos, críticas e análises também das demais
áreas das Ciências Sociais entre outros campos epistemológicos, isso a partir de
gêneros textuais diversos, práxis e pesquisa em múltiplos contextos e formas de

14

HEIDEGGER, M. O que é isto, a filosofia? Tradução: Ernildo Stein. São Paulo: Abril Cultural,
1996.
15
DANILO, Marcondes. Iniciação à história da filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar ed., 1997.
16
ARAÚJO, Luís de. Da filosofia e da ciência. Revista da Faculdade de Letras: Filosofia, I Série,
vol. 2, nº 1/2 (1972), p. 99-104, 2014.
17
Disponível em: <http://www.anpof.org/portal/index.php/en/artigos-em-destaque/1584-a-bncc-e-ofuturo-da-filosofia-no-ensino-mediohipoteses#:~:text=1.,sua%20configura%C3%A7%C3%A3o%20no%20Ensino%20M%C3%A9dio.&tex
t=N%C3%A3o%20apenas%20as%20escolas%20que,horas%20de%20forma%C3%A7%C3%A3o%2
0em%20filosofia> Acesso em: 07 de maio de 2021.
18
CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. Ática, 1995.
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linguagem. Conduz à contemplação de fenômenos sociais complexos, ponderando a
multiplicidade cultural, direitos humanos, a cidadania e o respeito à vida, às gerações
presentes e as futuras. A Sociologia propõe garantir uma base ampla de
conhecimentos científicos, fundamentando as ciências para a compreensão da
sociedade.

GEOGRAFIA
Pensar um ensino de Geografia que atenda às necessidades da Educação de Jovens
e Adultos, exige a fuga das abordagens estereotipadas, que por vezes, ainda
permeiam práticas pedagógicas desenvolvidas nessa modalidade de ensino,
distantes da realidade social e cultural do cotidiano dos alunos. Por exemplo,
abordagens que tratam o espaço como fruto das relações entre o ser humano e a
natureza de forma fragmentada. Castrogiovanni (2005, p.12) argumenta que “[...] o
espaço é tudo e todos; compreende todas as estruturas e forma de organização e
interações. E, portanto, compreensão da formação dos grupos sociais, a diversidade
social e cultural, assim como apropriação da natureza por parte dos homens". Nesse
sentido, reforça-se que a Geografia, ao tratar sobre a questão pertinente à
organização espacial revela-se uma ciência fundamental para o entendimento de
questões sociais.
O (a) aluno (a) da EJA vive o espaço geográfico de diferentes maneiras, em diferentes
lugares, mas muitas vezes não tem consciência desse espaço e de suas
contradições. Necessita do conhecimento cartográfico para o enfrentamento de
situações que a vida de um (a) jovem ou um (a) adulto demanda e de compreender o
funcionamento do sistema econômico no qual está inserido (a), sobretudo em função
da necessidade da compreensão da inserção de sua força de trabalho nele. O
reconhecimento de que estudantes da EJA são dotados de muita força de vontade
para aprender e trazem um repertório de conhecimentos de suas vivências
extraescolares, com um potencial para aprender mais, pode impactar positivamente
no sucesso escolar dessas pessoas.
Por fim, ressaltamos que, a partir das categorias propostas pela BNCC, criamos
unidades temáticas que nortearão a forma de se ler e trabalhar com os objetos do
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conhecimento;19Elas são as seguintes: Tempo, Espaço, Territórios e Fronteiras;
Sociedade, Natureza, Cultura e Identidade; Trabalho, Consumo, Conhecimento e
Tecnologia; Ética, Democracia e Política; Cidadania e Direitos Humanos. Nessa
perspectiva,

considerando

que

História,

Filosofia,

Sociologia

e

Geografia

compartilham o ser humano como objeto de estudo, pode-se refletir sobre os
conceitos específicos de cada um desses componentes e, a partir deles, construir
diferentes possibilidades de leitura, não perdendo de vista, é claro, o fortalecimento
dos processos de simbolização, abstração e diálogo, habilidades tão caras à BNCC.20
Nessa perspectiva, o Organizador Curricular foi pensado como um quadro
epistemológico que aponta o caminho percorrido para se chegar ao objeto do
conhecimento. Esse percurso foi gerado a partir das competências da BNCC, que se
apresentam, no currículo, fora do Organizador Curricular. Mas, a partir delas, temos
as Habilidades da BNCC, as Habilidades do Componente Curricular, as Unidades
Temáticas e, em seguida, os Objetos do Conhecimento.
Essa ordem foi estruturada a partir da percepção de que quando o professor ou
professora se debruça sobre o conhecimento a ser ministrado é importante
compreender a partir de que contexto o assunto será visto. As habilidades da área e
do

componente

apontam

para

aquilo

que

os (as) estudantes precisam

saber/aprender, dentro de um contexto específico, a partir de uma área do
conhecimento e um componente curricular. As unidades temáticas colocam os
objetos do conhecimento em perspectiva, podendo ser abordado a partir de
determinado universo temático e permitindo um diálogo mais fluido entre os diferentes
componentes curriculares.
Os objetos do conhecimento aparecem em negrito e trazem, em seguida, uma
proposta de caminho para se chegar a ele. Pode-se vincular, por exemplo,
determinados conceitos que são importantes para se discutir determinado objeto.
Desta forma, pretende-se auxiliar o (a) professor (a) trazendo possibilidades de
reflexão sobre o objeto do conhecimento que podem ser úteis em sala de aula.

19
20

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018, p. 562.
Ibidem., p. 561-562.
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Acredita-se que essa estrutura ajuda na problematização e contextualização do que
está sendo discutido em sala de aula. Além disso, facilita o diálogo entre os diferentes
componentes curriculares e corrobora para a construção de conhecimento em sala
de aula, ajudando o (a) discente a perceber que o assunto trabalhado não está
isolado, mas se conecta a vários outros, produzindo uma narrativa que ajuda a
compreender determinado quadro explicativo da realidade.

3.4.1 Competências Específicas De Ciências Humanas E Sociais Aplicadas

1. Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos
âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir de
procedimentos epistemológicos e científicos, de modo a compreender e posicionarse criticamente com relação a esses processos e às possíveis relações entre eles.
2. Analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços,
mediante a compreensão dos processos sociais, políticos, econômicos e culturais
geradores de conflito e negociação, desigualdade e igualdade, exclusão e inclusão e
de situações que envolvam o exercício arbitrário do poder.
3. Contextualizar, analisar e avaliar criticamente as relações das sociedades com a
natureza e seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas à proposição de
soluções que respeitem e promovam a consciência e a ética socioambiental e o
consumo responsável em âmbito local, regional, nacional e global.
4. Analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios,
contextos e culturas, discutindo o papel dessas relações na construção, consolidação
e transformação das sociedades.
5. Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência,
adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os
Direitos Humanos.
6. Participar, pessoal e coletivamente, do debate público de forma consciente e
qualificada, respeitando diferentes posições, com vistas a possibilitar escolhas
alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade,
autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
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3.4.2 História

Discutir História enquanto componente curricular é tratar da construção de um tipo de
conhecimento específico, que tem um lugar de produção, que se dá em uma
determinada época e a partir de um conjunto de teorias e metodologias que se
colocam diante de fontes de diversos tipos, produzindo uma narrativa. É muito comum
os estudantes na escola, quando se deparam com o ensino e estudo da história,
relacionarem essa disciplina ao passado21. Contudo, a História produz conhecimento
a partir do tempo presente e de reflexões sobre este presente.
Marc Bloch já discutia esse vínculo entre o passado e o presente, questionando
aqueles que compreendiam a História, apenas como um estudo sobre o passado.
Investigar o ser humano no tempo, que é o objeto da História, pressupõe o esforço
para compreender como a forma contemporânea de perceber e representar o
passado ajuda a entender a construção do presente22. Para melhor ilustrar esse
ponto, faz-se referência a Michael Scott que, ao estudar os antigos gregos,
compreendeu que investigar a forma como eles produziam identidade, ao se
relacionarem uns com os outros, ajuda a entender melhor e refletir sobre os conflitos
identitários contemporâneos23.
São os historiadores e historiadoras, partindo de seu lugar de produção, que
constroem uma narrativa sobre o passado, dando-lhe sentido e coerência e, assim,
criando vínculos entre passado e presente24. Assim, o historiador ou historiadora,
quando se debruça sobre o passado, não está descortinando o passado como ele foi.
A ação de investigação sobre o passado consiste em criar uma narrativa possível, a
partir das relações construídas entre os diferentes documentos encontrados com
base em um aporte teórico metodológico que possa dar conta do tipo de fonte que
está sendo utilizada na análise. Com isso, o historiador ou historiadora, a partir do
presente, pode criar uma narrativa coerente e tentar compreender a forma como se
21

CERTEAU, Michel. A Escrita da história.Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1982.
Sobre a relação entre tempo e história e o objeto de estudo da história ver: BLOCH, Marc. Apologia
da História ou o ofício do historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001.
23
SCOTT, Michael. Dos democratas aos reis:O brutal surgimento de um novo mundo, da queda de Atenas
à ascensão de Alexandre, o grande. Rio de Janeiro: Editora Record, 2012
24
JENKINS, Keith. A História refigurada: novas reflexões sobre uma antiga disciplina. São Paulo:
Contexto, 2014.
22
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produzia sentido em dada época25. Nessa perspectiva, o acontecido nunca será
retratado como realmente aconteceu, mas uma construção narrativa daquilo que foi
vivido. Isso não tira a legitimidade do que aconteceu e nem da história escrita e
contada mas faz parte do processo historiográfico de produção do conhecimento que,
diante da pluralidade de interesses e vicissitudes da ação humana, compreende o
acontecimento em suas diferentes possibilidades explicativas ou interpretativas.
Assim, cumpre ressaltar que a forma como se percebe o conhecimento da História
relaciona-se com o contexto social vivido pelo (a) historiador (a) e pelo (a) professor
(a) de história. Nesse contexto, é interessante perceber que com a ruptura do regime
democrático no Brasil, entre 1964 e 1985, causada por um golpe que implementou
uma ditadura no Brasil, as intenções e objetivos inerentes ao ensino de história foram
ressignificados. O ensino de História, foi preterido pela disciplina de Estudos
Sociais26, que unia Geografia e História, junto com a disciplina de Educação Moral e
Cívica.

Procuravam formar um (a) estudante que estivesse imbuído de um

sentimento patriota, mas sem tentar participar da vida política nacional. Assim, o
ensino de história tornou-se fragmentário, e deixou de apresentar tensões e conflitos,
para ajudar a construir uma visão sobre a pátria formada por grandes heróis e um
povo cordial. Quanto à forma, havia um controle rígido que definia um rito específico
na relação disciplinadora entre professor (a) e estudante27.
Com a redemocratização modifica-se a forma de se pensar o Estado e os rumos que
se pretende dar ao país. Com isso, a educação e o ensino de história também foram,
aos poucos, ganhando um novo tom. Segundo Circe Bittencourt 28, no final dos anos
1980 a função do(a) professor (a) se modificou, ganhando mais autonomia. Além
disso, começou-se a entender que o estudante pode ter conhecimento prévio sobre o
que está estudando em História, a partir de suas experiências de vida.

25

Para ajudar nessa discussão ler: FARGE, Arlette. Lugares para a História. Belo Horizonte:
Autêntica, 2011.
26
Vale ressaltar que a disciplina de Estudos Sociais foi criada antes da ditadura militar, mas durante o
regime serviu aos interesses e formas de conceber a sociedade interessantes ao governo. Também é
bom lembrar que este não foi o único período em que se fomentou um ensino da história que apontava
para a criação de um sentimento patriótico.
27
Sobre o ensino de História durante a ditadura militar ver: LOURENÇO, Elaine. O ensino de história
encontra seu passado: memórias da atuação docente durante a ditadura civil-militar. Revista
Brasileira de História, São Paulo, v. 30,n. 60, p. 97-120, dez. 2010.
28
BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de História: fundamentos e métodos. 2 ed. São
Paulo: Cortez, 2008.
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Marcos Antônio da Silva e Selva Guimarães Fonseca29 lembram que os PCNs, de
1997, ajudaram a sanar um grave déficit no ensino de História. Antes deste
documento, as crianças terminavam o 1º grau, hoje chamado de Ensino Fundamental,
sem noções básicas de História do Brasil. Além disso, os PCNs deram vazão às
discussões sobre as tensões, conflitos e relações de poder no país.
Em 1988 foi promulgada uma nova Constituição Federal brasileira, que respondeu a
uma série de demandas sociais, referendando conquistas de movimentos populares
que já há algum tempo vinham lutando por direitos. Com a abertura democrática,
diferentes sujeitos, partindo de diversos lugares, puderam ter alguma voz em
sociedade e sentiram necessidade de encontrar representatividade nos livros
escolares. Com a disciplina de História não foi diferente. Nessa perspectiva, temáticas
e conceitos importantes, como racismo, representatividade negra e indígena 30 e os
estudos de gênero, ganharam corpo nas aulas de história, enfrentando resistências e
conquistando espaços.
Uma outra questão, pós redemocratização no Brasil e que se impôs de forma
significativa no processo de construção do ensino e aprendizagem para docentes,
historiadores (as) e produtores (as) de História em geral, tem sido como aproximar a
produção histórica popular ao saber científico, aprendido na academia e reproduzido
na escola. O que e como ensinar História sempre foi uma escolha política. Não há
espaço para neutralidade. A forma de organização da sociedade e o legado político,
econômico e intelectual das elites que se revezaram no poder, na história política e
social brasileira, deixaram marcas quase indeléveis à sociedade. Por meio de
mecanismo políticos e até jurídicos eram definidos a quem a sociedade deveria
exaltar (seus heróis), quais feitos e até como contá-los, sempre a partir da visão dos
“vencedores”, corroborando para construções de narrativas em que não se
permitissem espaços de reflexão crítica, em que o conhecimento mais profundo
pudesse ameaçar o status quo.
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Mas como então apresentar aos (as) alunos (as) uma história que evidencia o saber
popular e que ao mesmo tempo contraria essa lógica de uma história linear,
recheadas de mitos pedagógicos, da memorização e de que tudo acontece por uma
sucessão de fatos isolados? Segundo Caio César Boschi31, se a história não
auxiliasse o ser humano em mais nada, só o fato de ensinar a respeitar as diferenças,
já seria motivo suficiente para demarcar a importância em estudá-la, pois quando a
pessoa é capaz de perceber seu passado histórico, tem condições de agir sobre a
realidade.
Portanto, nessa perspectiva, a História deve ser vista como processo e não, como
muitos defendem, evolução32, pois cabe ao professor levar o estudante a pensar
sobre como o tempo histórico poderá ser importante instrumento de reflexão e
intervenção sobre as questões contemporâneas desse sujeito também histórico.
Então, quando pensamos nessa relação, de que existem duas versões de ensino e
aprendizagem para História, que são inconciliáveis, uma erudita e outra popular,
deve-se primeiro refletir sobre esse sujeito histórico, que vive seu cotidiano com seus
múltiplos desafios; pensar no seu espaço, na sua comunidade e nas lutas do seu
entorno. Refletir, professor (a) de forma crítica e engajada, através de diferentes
ferramentas e métodos, que a História é uma disciplina possível de múltiplas
abordagens, e que diante de vários contextos podem sim, haver vários argumentos;
ler e interpretar essas realidades, que se entrelaçam e se transformam dentro e fora
das salas de aulas, será sempre, em qualquer tempo, um desafio histórico.
Nesse sentido, a História pode se apresentar ao estudante como uma ferramenta
valiosa para a compreensão de seu mundo, com suas disputas, tensões e interesses
diversos e, com isso, ele pode entender melhor que espaço ocupa no mundo. Dessa
forma, é sempre bom lembrar que as narrativas e as diferentes visões de mundo não
são estanques, elas se modificam ao longo do tempo e, além disso, elas dialogam
entre si. Com isso, as camadas menos favorecidas da população se apropriam de
discursos produzidos pelas elites econômicas e políticas e os reconstrói, a partir de
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suas realidades, transformando o discurso em uma narrativa que mais se aproxima
ao seu universo33.
Assim, o processo de redemocratização do país, possibilitou a visibilidade de
diferentes escritas da História, tornando a disciplina mais plural, crítica, dinâmica e
inclusiva, não havendo mais espaço para a construção de uma narrativa única.
Entende-se que existem diferentes correntes em História, que vão apontar para
percursos historiográficos diferentes. Com a consolidação da ciência moderna, no
século XIX, começaram a surgir formas de entender o que é história a partir de
diferentes escolas de pensamento. Enquanto a História demográfica, dita positivista,
compreende que o documento fala por si e a história se desenvolve a partir das
escolhas de governos, historiadores (as) marxistas entendem que o desenvolvimento
da história se faz a partir do conflito entre diferentes grupos da sociedade e o
documento não tem voz própria. Já a escola dos Annales, que surgiu na primeira
metade do século XX, defende uma história problema, que se utiliza de outras formas
de conhecimento como auxiliares na produção do conhecimento historiográfico. Essa
escola permite investigar as questões humanas que ultrapassam as relações
dialéticas entre produtores (as) e apropriadores (as) da riqueza produzida 34.
Compreendendo que as escolas historiográficas produzem formas específicas de
pensar a história, suas fontes e objeto de estudo, entende-se que o currículo é um
documento plural, que é constantemente reconstruído, inclusive em sala de aula e,
portanto, cabe nele a interação com diferentes correntes a partir das necessidades e
interesses do (a) professor (a).
Assim, é importante entender o currículo como um documento plural e que está
sempre sendo revisitado e reconstruído. Nesse sentido, o ensino de História ajuda a
refletir sobre a forma como se constrói identidades em sociedade e também a
possibilidade de analisar as disputas em torno da luta por Direitos Humanos em
sociedade. Os direitos são conquistas sociais importantes, como o direito à educação,
na escola, ou o direito à saúde. As lutas travadas em prol dessas conquistas possuem
História e devem ser entendidas dentro do contexto em que foram produzidas. Assim,
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o ensino de História, nas turmas da EJA, não representa apenas a garantia de direitos
que foram anteriormente negados. Implica na percepção de que o lugar do cidadão e
cidadã35 antevê o acesso a estes direitos e, os (as) estudantes da EJA, como qualquer
pessoa, precisam compreender o lugar que ocupam em sociedade, os direitos que
efetivamente possuem, os que lhes são negados e quais os mecanismos possíveis
para a conquista de tais direitos. A percepção e análise de tais questões é uma
importante contribuição que o ensino de História permite ao estudante.
Para finalizar, além dessas possibilidades investigativas já mencionadas, vale
destacar que o (a) professor (a) de história pode se utilizar de uma série de recursos
para ministrar suas aulas e contribuir para que o estudante compreenda o que está
sendo debatido. Com um uso consciente da internet pode-se pesquisar diferentes
narrativas sobre um mesmo objeto e um estudo das imagens pode ajudar na
compreensão da temática. A fotografia e o uso de filmes, por exemplo, contribuem
com elementos e narrativas para discussão em sala de aula. Entretanto, além da
aplicação dessas tecnologias, o ensino de História pode levar para a sala de aula
reflexão sobre a forma como estes recursos vêm sendo apropriados pelos seres
humanos no tempo e como eles ajudam a produzir novos sentidos e formas de ser e
agir em sociedade36.

HISTÓRIA NO ENSINO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)

Os estudantes da modalidade de Educação de Jovens, Adultos e Idosos não
conseguiram, por motivos variados, concluir a escolarização na idade correta. Estes
motivos geralmente não estão relacionados à vontade ou desejo da pessoa ou da
família em estudar, mas sim, geralmente, a necessidades básicas de sobrevivência
que acabam tornando a presença do estudante, na escola, um desafio. Assim,
imperativos de mercado ou a necessidade de dar apoio a família, em um dos países
mais desiguais do mundo, retira pessoas de sala de aula. Para responder a essa
demanda, a modalidade surge como política pública que corrige um problema social
grave, o da negação do direito à educação.
35
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Pollyana dos Santos e Gabriela da Silva37, em artigo sobre os sujeitos da EJA, lembra
como eles são plurais. Trata-se de diferentes pessoas, nas cidades ou nos campos,
de variadas faixas etárias e pertencentes a diferentes camadas sociais da população,
com histórias e vivências específicas. Sendo assim, é possível entender que os (as)
estudantes desta modalidade têm experiências diferenciadas, a partir de culturas e
histórias de vida específicas, que geram diferentes interesses, inclusive, quanto às
suas presenças em sala de aula, como exemplificado no texto de Ciências Humanas
e Sociais Aplicadas.
Apesar da LDB38 relacionar a modalidade da EJA à educação profissional, o que faz
sentido, a educação pode e deve ser um processo libertador, emancipador, como
dizia Paulo Freire. Nessa perspectiva, é interessante, na modalidade da EJA,
entender a educação para a cidadania e também para o mundo do trabalho. A
educação para a cidadania propicia um aguçamento da visão que permite ao sujeito
se reconhecer no mundo, percebendo-se agente de direitos e responsabilidades em
sociedade. Ser cidadão significa, entre outras coisas, ter acesso a saúde, educação,
segurança, entre outros direitos. A educação permite compreender como tais direitos
foram conquistados e as ameaças que rondam essas conquistas 39. O ensino de
História pode contribuir muito para uma Educação em Direitos Humanos e, nessa
37
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perspectiva, ajudar o estudante a melhor se colocar em sociedade, como um cidadão
ativo.
A Educação em Direitos Humanos traz para sala de aula questões que são
importantes para o (a) estudante que retornou à sala de aula após a aposentadoria e
para o (a) estudante que pretende se inserir no mercado de trabalho, pois discute
direitos e conceitos fundamentais para uma vida digna em sociedade. Nessa
perspectiva, são construídos elementos em comum, que propiciam diálogos possíveis
entre diferentes gerações, necessidades e interesses. O ensino de História, nesse
sentido, pode ajudar a ressignificar conceitos e apontar para as relações de poder
que os construíram, em meio às tensões existentes na sociedade. Neste movimento,
o (a) estudante é convidado (a) a se perceber no mundo em que vive, com suas
incongruências e formas de luta por uma sociedade mais digna e socialmente justa.
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HISTÓRIA- ORGANIZADORES CURRICULARES
1º MÓDULO
Habilidade da Área da BNCC

Habilidades específicas dos Componentes

Objetos do Conhecimento

(EM13CHS101)
Identificar, analisar e comparar diferentes
fontes e narrativas expressas em diversas
linguagens, com vistas à compreensão de ideias
filosóficas e de processos e eventos históricos,
geográficos, políticos, econômicos, sociais,
ambientais e culturais.

(EMEJACHS101M1HI01PE)
Analisar e sistematizar diferentes narrativas sobre
um mesmo acontecimento, considerando as
memórias individuais e coletivas, registradas em
sociedades e épocas distintas, as críticas das fontes
históricas, a compreensão do conceito de tempo e
sua relação com o fazer humano e as diferentes
correntes teórico-metodológicas do campo
historiográfico, além do estudo sobre fatos
históricos locais e regionais.

Introdução aos estudos históricos
Definições de história de acordo com diferentes correntes
historiográficas.
A construção do conhecimento e a definição do sujeito da
história.
Definição de tempo histórico e cronológico. Compreensão do
conceito de espaço.
Discussão sobre fato e acontecimento.

(EM13CHS104)
Analisar objetos e vestígios da cultura material e
imaterial de modo a identificar conhecimentos,
valores, crenças e práticas que caracterizam a
identidade e a diversidade cultural de diferentes
sociedades inseridas no tempo e no espaço.

(EMEJACHS104M1HI02PE)
Conhecer, compreender e analisar o significado
histórico das práticas culturais materiais e
imateriais, as crenças e processos identitários de
diferentes grupos humanos na constituição de suas
comunidades, em variados tempos e espaços,
destacando as práticas e formas de pensar e agir
locais.

Os humanos antes da escrita, no Brasil e no mundo.
Os nômades e sua configuração social e cultural.
A revolução agrícola e a domesticação dos animais.
O papel da mulher na descoberta da agricultura.
As primeiras aldeias, vilas e cidades.
Os povos nativos no Brasil, e em específico, na região onde hoje
é o Estado de Pernambuco, antes do contato com os europeus.

(EM13CHS105)
Identificar, contextualizar e criticar tipologias
evolutivas (populações nômades e sedentárias,
entre outras) e oposições dicotômicas
(cidade/campo, cultura/ natureza,
civilizados/bárbaros, razão/emoção,
material/virtual etc.), explicitando suas
ambiguidades.

(EMEJACHS105M1HI03PE)
Analisar e compreender as relações de dominação
e resistência, evidenciando conflitos e negociações
existentes entre diferentes grupos sociais, culturais,
territoriais, religiosos, étnicorraciais, de gênero, de
orientação sexual, de idade, comparando os
diferentes contextos históricos.

Povos antigos no oriente e na África.
Construção de conceitos importantes para o estudo da história,
como o conceito de cultura e o de identidade.
A origem do Estado e da Civilização.
As características gerais das civilizações Antigas do Oriente e as
especificidades e contribuições dos povos antigos da
Mesopotâmia, Egito, Hebreus, Núbia, China e índia.
A importância do Rio São Francisco para o desenvolvimento da
região semiárida.
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(EM13CHS501)
Analisar os fundamentos da ética em diferentes
culturas, tempos e espaços, identificando
processos que contribuem para a formação de
sujeitos éticos que valorizem a liberdade, a
cooperação, a autonomia, o
empreendedorismo, a convivência democrática
e a solidariedade.

(EMEJACHS501M1HI04PE)
Analisar a forma como diferentes povos produzem
seus valores éticos e morais, em múltiplos
contextos culturais, sociais e econômicos, e a partir
de perspectivas de mundo diversas, para a reflexão
a respeito desses valores e sua diversidade,
enquanto necessidade básica para construção de
relações humanas saudáveis a partir da reflexão
sobre como diferentes povos vivenciou diferentes
experiências religiosas, as relações com a morte e a
perda e como essas experiências se relacionam
com as diferenças culturais e religiosas em uma
dada sociedade.

Povos antigos no oriente e na África.
Aspectos da religiosidade de diferentes povos e sua relação com
o meio ambiente.
A vida e a morte, permeando as relações entre o eu e o outro.
Hierarquia e cultura nas relações humanas em uma mesma
sociedade.

(EM13CHS501)
Analisar os fundamentos da ética em diferentes
culturas, tempos e espaços, identificando
processos que contribuem para a formação de
sujeitos éticos que valorizem a liberdade, a
cooperação, a autonomia, o
empreendedorismo, a convivência democrática
e a solidariedade.

(EMEJACHS501M1HI05PE)
Reconhecer e compreender criticamente, na
antiguidade ocidental, os fundamentos éticos,
políticos, culturais e econômicos que caracterizam
essas sociedades, identificando os princípios de
liberdade, autonomia e igualdade que marcam a
construção de sociedades democráticas
contemporâneas.

Povos antigos no ocidente.
1- Grécia antiga (identidade, cultura, religiosidade, política e
formas de trabalho)
2- Roma antiga (identidade, cultura, religiosidade, política e
formas de trabalho)

(EM13CHS201)
Analisar e caracterizar as dinâmicas das
populações, das mercadorias e do capital nos
diversos continentes, com destaque para a
mobilidade e a fixação de pessoas, grupos
humanos e povos, em função de eventos
naturais, políticos, econômicos, sociais,
religiosos e culturais, de modo a compreender e
posicionar-se criticamente em relação a esses
processos e às possíveis relações entre eles.

(EMEJACHS201M1HI06PE)
Investigar os processos de mudança nas formas de
se produzir riqueza e distribuí-la em sociedade,
compreendendo as novas formas de se relacionar,
de trabalhar e de produzir, em diferentes espaços e
a partir de diferentes meios e refletir sobre os
múltiplos aspectos do que significa e representa
trabalho, em diferentes circunstâncias históricas
e/ou geográficas, levando em consideração seus
efeitos sobre as diferentes sociedades, no passado,
presente e futuro.

Idade Média.
O fim do império romano e o surgimento de novas estruturas
sociais na Europa.
Os Francos.
O império Carolíngio.
Império Bizantino.
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HISTÓRIA
2º MÓDULO
Habilidade da Área da BNCC

Habilidades específicas dos Componentes

Objetos do Conhecimento

(EM13CHS401)
Identificar e analisar as relações entre sujeitos,
grupos, classes sociais e sociedades com
culturas distintas diante das transformações
técnicas, tecnológicas e informacionais e das
novas formas de trabalho ao longo do tempo,
em diferentes

(EMEJACHS401M2HI01PE)
Compreender relações sociais entre múltiplos
sujeitos históricos como elementos primordiais das
transformações relacionadas aos meios de
produção e organização social do trabalho, para
apropriação das mudanças e permanências, ao
longo do tempo, e os processos históricos que as
desencadearam, levando em consideração as
relações de igualdade e desigualdade social
específicas de cada âmbito de produção e
organização social do trabalho, existentes, em
diversos tempos históricos e espaços sociais.

O feudalismo.
O trabalho e as relações sociais no feudalismo.
Suserania e vassalagem.
O campesinado, e suas obrigações servis.
A cultura medieval.

(EM13CHS102)
Identificar, analisar e discutir as circunstâncias
históricas, geográficas, políticas, econômicas,
sociais, ambientais e culturais de matrizes
conceituais (etnocentrismo, racismo, evolução,
modernidade, cooperativismo/desenvolvimento
etc.), avaliando criticamente seu significado
histórico e comparando-as a narrativas que
contemplem outros agentes e discursos.

(EMEJACHS102M2HI02PE)
Analisar as motivações e interesses nas ações de
diferentes sujeitos e suas configurações sociais,
culturais, políticas e religiosas, na construção de
conceitos identitários e relacionais (racismo,
etnocentrismo, desenvolvimento, etc), observando
as diferentes dinâmicas e contextos culturais,
étnicos, espirituais e sociais de cada povo, levando
em consideração as especificidades etnicorraciais,
de gênero, de sexualidade e de idade, na invenção
das diferenças instituídas entre os múltiplos
sujeitos, em diferentes sociedade sociedades.

Os europeus e sua relação com outros povos durante o período
que vai da Idade Média até o século XVI.
As cruzadas: suas motivações e a tensa relação entre cristãos e
muçulmanos.
O mundo muçulmano.
A crise do século XIV e a Peste.
O mundo cristão e europeu.
A reforma e a contrarreforma.
Religiões orientais.
Religiões africanas.
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(EM13CHS102)
Identificar, analisar e discutir as circunstâncias
históricas, geográficas, políticas, econômicas,
sociais, ambientais e culturais de matrizes
conceituais (etnocentrismo, racismo, evolução,
modernidade, cooperativismo/
desenvolvimento etc.), avaliando criticamente
seu significado histórico e comparando-as a
narrativas que contemplem outros agentes e
discursos.

(EMEJACHS102M2HI03PE)
Identificar e analisar, criticamente, as concepções
políticas, culturais e sociais que nortearam a
criação de marcos históricos de periodizações,
construídas pelos historiadores, visando discutir as
circunstâncias nas quais foram criados bem como
as diversas implicações de sua utilização.

Renascimento, Iluminismo e Ideias políticas.
Ideias e arte renascentista.
Pensadores iluministas em seu contexto sócio-histórico.
Liberalismo e seus diferentes interesses ao longo do tempo.
Nacionalismo, indivíduo e povo.
Socialismo e suas diferentes acepções.

(EM13CHS401)
Identificar e analisar as relações entre sujeitos,
grupos, classes sociais e sociedades com
culturas distintas diante das transformações
técnicas, tecnológicas e informacionais e das
novas formas de trabalho ao longo do tempo,
em diferentes espaços (urbanos e rurais) e
contextos.

(EMEJACHS401M2HI04PE)
Compreender relações sociais entre múltiplos
sujeitos históricos como elementos primordiais das
transformações relacionadas aos meios de
produção e organização social do trabalho, para
apropriação das mudanças e permanências ao
longo do tempo e dos processos históricos que as
desencadearam.

As Grandes Navegações e a colonização do continente
americano.
América espanhola.
América portuguesa.
América inglesa.
Os franceses na América.
Os holandeses na América.

(EM13CHS103)
Elaborar hipóteses, selecionar evidências e
compor argumentos relativos a processos
políticos, econômicos, sociais, ambientais,
culturais e epistemológicos, com base na
sistematização de dados e informações de
diversas naturezas (expressões artísticas, textos
filosóficos e sociológicos, documentos históricos
e geográficos, gráficos, mapas, tabelas,
tradições orais, entre outros).

(EMEJACHS103M2HI05PE)
Problematizar e contextualizar construções
discursivas naturalizadas e que geram equívocos,
como o mito da democracia racial, por exemplo,
levando em consideração a necessária reflexão
sobre racismo e violências de gênero no Brasil e em
Pernambuco, por meio de elementos da pesquisa
histórica (construção e operacionalização de
categorias de análise, crítica de fontes e
interpretação) de modo a se posicionar,
autonomamente, frente aos desafios
contemporâneos.

Sociedade e cotidiano no Brasil colonial.
Europeus e povos indígenas originários: relações, imaginário e
práticas sociais e culturais.
A instalação do sistema de produção colonial no Brasil e em
Pernambuco.
África e o tráfico transatlântico.
As formas de ser homem, mulher e criança no Brasil e em
Pernambuco, no período colonial.
O trabalho, suas formas e relações no Brasil e em Pernambuco,
no período colonial.
Igreja, justiça e Estado no Brasil e em Pernambuco, no período
colonial.
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(EM13CHS503)
Identificar diversas formas de violência (física,
simbólica, psicológica etc.), suas principais
vítimas, suas causas sociais, psicológicas e
afetivas, seus significados e usos políticos,
sociais e culturais, discutindo e avaliando
mecanismos para combatê-las, com base em
argumentos éticos .

(EMEJACHS503M2HI06PE)
Analisar e compreender as relações de dominação
e resistência, evidenciando conflitos e negociações
existentes entre diferentes grupos sociais, culturais,
territoriais, religiosos, étnicos raciais, de gênero, de
orientação sexual, de idade, comparando os
diferentes contextos históricos.

Conflitos, tensões e revoltas no Brasil colônia e império.
Movimentos de resistência da população escravizada e negra no
Brasil e em Pernambuco.
Movimentos contra a metrópole.
Movimentos de emancipação política e/ou social.

(EM13CHS504)
Analisar e avaliar os impasses ético-políticos
decorrentes das transformações culturais,
sociais, históricas, científicas e tecnológicas no
mundo contemporâneo e seus desdobramentos
nas atitudes e nos valores de indivíduos, grupos
sociais, sociedades e culturas.

(EMEJACHS504M2HI07PE)
Identificar e contextualizar as mudanças e
permanências decorrentes de escolhas políticas e
sociais que se desdobram em diferentes formas de
agir e pensar as práticas e ações sociais, que
ampliam ou reduzem direitos a grupos sociais
específicos.

O século XIX no Brasil e o projeto de construção de uma nação.
A chegada da família real ao Brasil e seu contexto social e
político.
Os projetos de reurbanização de cidades brasileiras ao longo do
século XIX.
A revolta do Porto e os conflitos que culminaram na
independência do Brasil.
As relações de força durante o primeiro e o segundo reinados.
O movimento abolicionista no Brasil.
Os esforços de construção de um sentimento de brasilidade.
Imigração, teorias raciais e conjuntura social.
O desgaste da monarquia, a abolição da escravatura e o golpe da
República.

(EM13CHS403)
Caracterizar e analisar os impactos das
transformações tecnológicas nas relações sociais
e de trabalho próprias da contemporaneidade,
promovendo ações voltadas à superação das
desigualdades sociais, da opressão e da violação
dos Direitos Humanos.

(EMEJACHS403M2HI08PE)
Analisar as diferentes relações de poder, em
sociedades diversas, que utilizaram-se de
diferentes recursos tecnológicos, e como elas se
configuraram na disputa por direitos e superação
das desigualdades sociais para, com isso, refletir
sobre a importância de uma sociedade mais
igualitária e equitativa.

Revoluções burguesas e populares e a construção da cidadania.
Revolução Inglesa.
Independência dos EUA.
Revolução Francesa.
Revolução Industrial.
Revolução Haitiana.
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(EM13CHS601)
Identificar e analisar as demandas e os
protagonismos políticos, sociais e culturais dos
povos indígenas e das populações
afrodescendentes (incluindo as quilombolas) no
Brasil contemporâneo considerando a história
das Américas e o contexto de exclusão e
inclusão precária desses grupos na ordem social
e econômica atual, promovendo ações para a
redução das desigualdades étnico-raciais no
país.

(EMEJACHS601M2HI09PE)
Investigar as relações de poder, de conflito e de
aproximação estabelecidas entre os diversos
grupos sociais, culturais, étnicorraciais com
destaque para a emergência de lutas etnogênicas
no combate à exclusão e no fortalecimento de
políticas inclusivas no contexto latino-americano
dos povos indígenas e das populações
afrodescendentes.

O Brasil republicano, os conflitos sociais e o projeto civilizador.
Concepções de república, conflitos e exclusão social no início do
processo republicano brasileiro.
As oligarquias e as formas de fazer política na primeira metade
do século XX.
A Europa como espelho e as reformas urbanísticas e sociais.
O lugar dos indígenas e negros no Brasil republicano.
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HISTÓRIA
3º MÓDULO
Habilidade da Área da BNCC

Habilidades específicas dos Componentes

Objetos do Conhecimento

(EM13CHS204)
Comparar e avaliar os processos de ocupação do
espaço e a formação de territórios,
territorialidades e fronteiras, identificando o
papel de diferentes agentes (como grupos
sociais e culturais, impérios, Estados Nacionais e
organismos internacionais) e considerando os
conflitos populacionais (internos e externos), a
diversidade étnico-cultural e as características
socioeconômicas, políticas e tecnológicas.

(EMEJACHS204M3HI01PE)
Analisar as práticas de expansão imperialista de
povos europeus em outras regiões do mundo
compreendendo como essas práticas modificam
territórios, povos, comunidades, sociedades e
culturas, levando em consideração os efeitos e
consequências desse processo de expansão
imperialista.

Imperialismo e capitalismo
Definição de imperialismo.
Conceito de capitalismo.
A construção das relações humanas e de trabalho no interior do
sistema capitalista.
As práticas imperialistas.
A estrutura de dominação imperialista no aparelho de Estado
colonial.
Mentalidade imperialista e as formas de legitimação das práticas
de domínio e influência da metrópole.
Práticas imperialistas e cultura local.

(EM13CHS603)
(EMEJACHS603M3HI02PE)
Analisar a formação de diferentes países, povos Compreender os processos políticos de construção
e nações e de suas experiências políticas e de
da cidadania que permearam a formação dos
exercício da cidadania, aplicando conceitos
Estados Nacionais, em diferentes regiões do
políticos básicos (Estado, poder, formas,
mundo, particularmente, a formação do Estado
sistemas e regimes de governo, soberania etc.). Nacional brasileiro, e as ações políticas, econômicas
e culturais, que favoreceram a expansão territorial
e a formação e dissolução dos impérios coloniais e
modernos.

Nacionalismo.
Conceito de nacionalismo e de Estado-Nação.
Constituição da nacionalidade em diferentes contextos e países
e seus processos de unificação.
Nacionalismo e o conceito de civilização.
Conflitos nacionalistas.
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(EM13CHS404)
Identificar e discutir os múltiplos aspectos do
trabalho em diferentes circunstâncias e
contextos históricos e/ou geográficos e seus
efeitos sobre as gerações, em especial, os
jovens, levando em consideração, na atualidade,
as transformações técnicas, tecnológicas e
informacionais.

(EMEJACHS404M3HI03PE)
Analisar os contextos inerentes às diferentes
relações de trabalho no tempo e no espaço e a
forma como a riqueza gerada é distribuída em
sociedade, para melhor entender as possíveis
rupturas com formas estabelecidas de relações de
trabalho e produção de riqueza.

(EM13CHS202)
(EMEJACHS202M3HI04PE)
Analisar e avaliar os impactos das tecnologias na Conhecer as transformações técnicas, tecnológicas
estruturação e nas dinâmicas de grupos, povos e ocorridas ao longo da história da humanidade, seus
sociedades contemporâneos (fluxos
impactos sociais, culturais, econômicos, políticos,
populacionais, financeiros, de mercadorias, de
ambientais e sua relação com as necessidades,
informações, de valores éticos e culturais etc.),
interesses e ações de diferentes grupos sociais, a
bem como suas interferências nas decisões
fim de compreender as estruturas produtivas do
políticas, sociais, ambientais, econômicas e
século XX e início do século XXI.
culturais.
(EM13CHS503)
Identificar diversas formas de violência (física,
simbólica, psicológica etc.), suas principais
vítimas, suas causas sociais, psicológicas e
afetivas, seus significados e usos políticos,
sociais e culturais, discutindo e avaliando
mecanismos para combatê-las, com base em
argumentos éticos.

(EMEJACHS503M3HI05PE)
Investigar diferentes regimes totalitários para
compreender formas de produção de violência a
partir do aparelho de Estado, que impossibilitam
direitos e plena cidadania além de incidir sobre a
forma como as pessoas pensam, agem e se
expressam em sociedade.

A revolução russa de 1917.
A Rússia e a questão da terra no século XIX.
Trabalho servil e trabalho assalariado.
Conflitos anteriores a 1917.
Estrutura social, reformas e tensões.
Formas de agir e de pensar na Rússia pré-revolucionária.
Participação russa na Primeira Guerra Mundial e a guerra civil.
Os soviets e a estrutura política revolucionária.
O governo de Lenin e a NEP.
Possibilidades e impedimentos para a constituição do socialismo
e a criação da URSS.
As duas grandes guerras mundiais e o período entreguerras.
Contexto e fatores que desencadearam as duas guerras
mundiais.
Diferenças e semelhanças entre as duas grandes guerras
mundiais.
As consequências das duas grandes guerras mundiais.
A crise de 1929: Liberalismo e democracia em xeque.
A guerra civil espanhola.
Regimes totalitários.
Características e contextualização do totalitarismo.
Fascismo italiano/ Nazismo /
Stalinismo/Franquismo/Salazarismo.
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(EM13CHS306)
Contextualizar, comparar e avaliar os impactos
de diferentes modelos socioeconômicos no uso
dos recursos naturais e na promoção da
sustentabilidade econômica e socioambiental do
planeta (como a adoção dos sistemas da
agrobiodiversidade e agroflorestal por
diferentes comunidades, entre outros).

(EMEJACHS306M3HI06PE)
Contextualizar a emergência, manutenção e
eventual transformação dos diversos modelos
socioeconômicos (como capitalismo, socialismo e
comunismo) bem como suas implicações
socioambientais, levando em conta o uso, real ou
potencial, de recursos naturais em cada um deles.

A Guerra Fria.
O processo de divisão do mundo em dois blocos.
Guerras e conflitos locais motivados pela influência capitalista ou
comunista.
Macarthismo.
Influência e participação dos EUA em golpes e ditaduras no
continente americano.
Independência das colônias africanas.
A queda do muro de Berlim e o fim da Guerra Fria.

(EM13CHS602)
Identificar e caracterizar a presença do
paternalismo, do autoritarismo e do populismo
na política, na sociedade e nas culturas brasileira
e latino-americana, em períodos ditatoriais e
democráticos, relacionando-os com as formas
de organização e de articulação das sociedades
em defesa da autonomia, da liberdade, do
diálogo e da promoção da democracia, da
cidadania e dos direitos humanos na sociedade
atual.

(EMEJACHS602M3HI07PE)
Identificar e contextualizar os processos de
implantação das ditaduras na América Latina do
século XX, com ênfase no Brasil e os movimentos
sociais pela redemocratização dos Estados-nação
latino-americanos e os impactos desses processos
na vida dos seres humanas

O governo Vargas e suas estruturas sociais, políticas e
econômicas.
Análise do golpe de 1930 e suas reverberações.
Educação, trabalho e política durante o governo Vargas.
O Estado Novo.
O Brasil na 2ª Guerra Mundial.
Eleições e a redemocratização.

(EM13CHS602)
Identificar e caracterizar a presença do
paternalismo, do autoritarismo e do populismo
na política, na sociedade e nas culturas brasileira
e latino-americana, em períodos ditatoriais e
democráticos, relacionando-os com as formas
de organização e de articulação das sociedades
em defesa da autonomia, da liberdade, do
diálogo e da promoção da democracia, da
cidadania e dos direitos humanos na sociedade
atual.

(EMEJACHS602M3HI08PE)
Identificar e contextualizar os processos de
implantação das ditaduras na América Latina do
século XX, com ênfase no Brasil e os movimentos
sociais pela redemocratização dos Estados-nação
latino-americanos e os impactos desses processos
na vida dos seres humanas.

Entre a democracia e a ditadura militar.
Nacionalismo enquanto política pública nos anos 1950.
As ligas camponesas em Pernambuco e as formas de resistência
e luta por direitos no campo.
A construção de Brasília.
A ideia das reformas de base e as pressões sociais no campo e na
cidade.
O golpe de 1964.
O período ditatorial e suas políticas.
Movimentos de resistência à ditadura militar.
O processo de redemocratização.
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(EM13CHS601)
Identificar e analisar as demandas e os
protagonismos políticos, sociais e culturais dos
povos indígenas e das populações
afrodescendentes (incluindo as quilombolas) no
Brasil contemporâneo considerando a história
das Américas e o contexto de exclusão e
inclusão precária desses grupos na ordem social
e econômica atual, promovendo ações para a
redução das desigualdades étnico-raciais no
país.

(EMEJACHS601M3HI09PE)
Compreender as configurações sociais brasileiras,
na contemporaneidade, as tensões e disputas em
sociedade e as formas de agir, pensar e viver de
diferentes povos indígenas, da população negra e,
também, dos diferentes sujeitos que, por motivos
referentes à identidade de gênero, têm negados
direitos fundamentais para uma vida digna em
sociedade.

Os anos 1980: redemocratização e luta por direitos.
O movimento das diretas já.
Política e economia nos anos 1980.
A luta dos movimentos sociais por direitos.
As vicissitudes para a construção da cidadania no Brasil.
A constituição de 1988 e os Direitos Humanos no Brasil.

(EM13CHS605)
Analisar os princípios da declaração dos Direitos
Humanos, recorrendo às noções de justiça,
igualdade e fraternidade, identificar os
progressos e entraves à concretização desses
direitos nas diversas sociedades
contemporâneas e promover ações concretas
diante da desigualdade e das violações desses
direitos em diferentes espaços de vivência,
respeitando a identidade de cada grupo e de
cada indivíduo.

(EMEJACHS605M3HI10PE)
Identificar os conflitos sociais, culturais e políticos
em torno da disputa por direitos no Brasil e
perceber as relações de poder que beneficiam
alguns grupos sociais e discriminam e
impossibilitam o acesso de outros grupos a direitos
fundamentais para a dignidade humana e a
cidadania plena.

O final do século XX e o século XXI no Brasil.
Governos e políticas públicas inclusivas no Brasil dos anos 1990 e
primeiras décadas do século XXI.
Conflitos identitários e de gênero no Brasil contemporâneo.
Racismo no Brasil contemporâneo.
Os povos indígenas, suas identidades e a questão fundiária no
Brasil contemporâneo.
Práticas e mentalidades patrimonialistas no Brasil.
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3.4.3 Geografia

O ensino da Geografia no Brasil foi guiado por diferentes concepções no decorrer dos
tempos. Andrade (2004) a partir do seu lugar de pertencimento como Geógrafo,
salientou que a ciência é também política, portanto, o cientista deve saber porque ela
é utilizada, como é utilizada e em favor dos interesses de quem a utiliza. Essa
compreensão nos serve para orientar a proposta didático-pedagógica da Geografia
para a Educação de Jovens e Adultos - EJA, ao admitir que estudar Geografia exige
buscar compreender o espaço com suas características e seu funcionamento, pelo
que ele oferece a alguns e nega a outros, pela seleção de localização feita entre as
atividades e entre os homens, como resultante de uma práxis coletiva que reproduz
as relações sociais, visto que, o espaço evolui pelo movimento da sociedade total
(SANTOS, 1980). O ensino da Geografia, portanto, demanda oportunizar leitura
crítica da realidade vivida e percebida.
Sendo objeto de estudo da geografia o espaço geográfico, na Educação de Jovens e
Adultos, sobretudo pela condição do seu público escolar constituído por
trabalhadores, assume relevância tomar ciência de que o ato de produzir é igualmente
o ato de produzir espaço. Trata-se de um importante aspecto apresentado no
currículo de Geografia da BNCC (BRASIL, 2017), retomar o conceito de espaço
geográfico, central nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Geografia para o
Ensino Fundamental (PCN-EF,1998) e para o Ensino Médio ((PCN-EM 1999), mas
desprezado nas Orientações Curriculares do Ensino Médio (OCN, 2006). Salientar a
riqueza do conceito de espaço geográfico e destacar a dialética socioespacial que ele
encerra.
Na verdade, o espaço geográfico, abarcando a paisagem; o lugar; a região e o
território, enquanto categorias da Geografia, aglutina esses conceitos-chave, como
pontuou Corrêa (1995). Possibilita ampla compreensão da realidade, capaz de
empoderar pessoas que compreendendo tais conceitos podem intervir sobre ele - o
espaço geográfico, exercendo seu papel de cidadão consciente. Este caderno em
consonância com o currículo para o ensino da geografia na EJA, ancorando-se
também nas expectativas de aprendizagem apresentadas como orientações para a
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oferta do Ensino Fundamental na Modalidade EJA em módulos semestrais
(PERNAMBUCO, 2011), objetiva subsidiar uma prática pedagógica pautada na
ênfase da aplicação do raciocínio geográfico, visando possibilitar que o estudante
compreenda melhor o mundo, a vida, o cotidiano.
Na sala de aula, articular princípios pelos quais os estudantes podem ser conduzidos
a pensar em acontecimentos naturais ou sociais, despertando a curiosidade de
entender por que os fenômenos acontecem, a pensar na causalidade e nas condições
geográficas de onde ocorrem, pode favorecer muitas aprendizagens. Trata-se do
desenvolvimento de uma forma de pensar o espaço, a qual pode ser orientada pelos
princípios da analogia, diferenciação, conexão, distribuição, extensão, localização e
ordem, para desenvolver o raciocínio geográfico, como está referendado no texto
destinado ao ensino da Geografia na BNCC (BRASIL, 2017)
Objetivando orientar a condução desses princípios ao ensinar Geografia na Educação
de Jovens e Adultos, assume-se aqui uma abordagem sobre a condução do trabalho
educativo guiado pelos princípios: da analogia, que decorre da comparação de
fenômenos naturais, sociais, econômicos, políticos, ajudando o aprendiz a perceber
as possibilidades de cada local; da diferenciação, que possibilita entender
peculiaridades,

mostrando

que

regiões

se

diferenciam

pelo

conjunto

de

características locais; da conexão, ao reconhecer o espaço enquanto totalidade,
composto por temporalidades e espacialidades, habitadas por elementos naturais e
humanos, com ocorrências em escala local, mas que podem repercutir em âmbito
global; da extensão, que conduz o estudante a pensar o espaço interrogando: como
fenômenos ocorrem? De onde para onde? Qual a dimensão e a extensão?; e da
localização, que se refere ao modo de identificação no espaço, de cada objeto
territorial, do local – relativo à coordenada geográfica que o delimita, ao lugar – que
se estabelece nas relações sociais que ali se firmaram, dotadas de pertencimento, de
identidade e de afetividade.
Importa também, considerar as profundas transformações das relações espaçostemporais, próprias dos novos modos de pensar a realidade e de como o homem vive
essas relações num cenário sempre cambiante, como pontuou (FANI, 2005),
desafiando educadores a planejarem e executarem suas aulas, onde o domínio da
mídia impacta, produzindo novas mentalidades, outros modos de vida e novas
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relações professor - conhecimento - estudante. Novas racionalidades próprias do uso
dos recursos tecnológicos, rompem fronteiras e revelam novos arranjos para o
desenvolvimento de processos de ensino e aprendizagem, cujas apropriações
acontecem dos mais diversos modos, considerando também a diversidade dos
sujeitos com os quais os professores de Geografia dialogam. “O espaço da sala de
aula deve ser, portanto, um espaço democrático, que rejeita o monoculturalismo,
ainda que a referência institucional desse espaço seja a cultura sistematizada, o
conteúdo curricular instituído" (CAVALCANTI, 2006. p. 67).
Assim, como competências específicas da Geografia, a considerar na condução do
trabalho na Educação de Jovens e Adultos/Ensino Médio, destacamos:
(1) Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos
âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da
pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológicos, de modo a
compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando diferentes
pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza
científica:
(2) Analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços,
mediante a compreensão das relações de poder que determinam as territorialidades
e o papel geopolítico dos Estados -nações;
(3) Analisar e avaliar criticamente as relações de diferentes grupos, povos e
sociedades com a natureza (produção, distribuição e consumo) e seu impactos
econômicos e socioambientais, com vista à produção de alternativas que respeitem e
promovam a consciência, a ética socioambiental e o consumo responsável em âmbito
local, regional, nacional e global;
(4) Analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios,
contextos e culturas, discutindo o papel dessas relações na condução, consolidação
e transformação das sociedades;
(5) Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência,
adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os
Direitos Humanos;
(6) Participar do debate político de forma crítica, respeitando diferentes posições e
fazendo escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com
liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade, bem como identificar e
combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios
éticos, democráticos, inclusivos e solidários e respeitando os Direitos Humanos.
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3.4.3.1 GEOGRAFIA- ORGANIZADORES CURRICULARES
1º MÓDULO
Habilidade da Área da BNCC

Habilidades específicas dos Componentes

Objetos do Conhecimento

(EM13CHS101)
Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e
narrativas expressas em diversas linguagens, com
vistas à compreensão de ideias filosóficas e de
processos e eventos históricos, geográficos,
políticos, econômicos, sociais, ambientais e
culturais.

(EMEJACHS101M1GE01PE)
Analisar o papel da Geografia como importante campo
de conhecimentos para a compreensão da dinâmica
espacial e auxílio no planejamento das ações humanas
sobre ele. Reconhecer e interpretar o processo de
construção do espaço geográfico através da análise de
sua formação histórica e configuração atual, avaliando
de forma crítica as semelhanças e disparidades
constituídas entre estes espaços.

O espaço geográfico como objeto de estudo da Geografia e
suas transformações, considerando a dinâmica da
ocorrência de fenômenos naturais impactando no clima,
vegetação, recursos hídricos e estrutura geológica, bem
como interferências da ação antrópica. Análise do espaço
onde o estudante reside focalizando modificações
decorrentes de fenômenos socioeconômicos, abordando
impactos ambientais percebidos ao longo do tempo.

(EM13CHS103)
Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor
argumentos relativos a processos políticos,
econômicos, sociais, ambientais, culturais e
epistemológicos, com base na sistematização de
dados e informações de diversas naturezas
(expressões artísticas, textos filosóficos e
sociológicos, documentos históricos e geográficos,
gráficos, mapas, tabelas, tradições orais, entre
outros).

(EMEJACHS103M1GE02PE)
Conhecer e elaborar hipóteses, apontar evidências e
compor argumentos ao analisar o espaço por meio de
conceitos geográficos fundamentais subsidiando o
diagnóstico das paisagens naturais e humanizadas em
escala regional, promovendo a reflexão, análise e a
constituição de argumentações científicas próprias da
Geografia.

Conceitos geográficos e suas relações: paisagem, lugar,
região, território, fronteiras, povo, nação, sociedade,
Estado, globalização. A regionalização brasileira e o Estado
de Pernambuco: abordando características específicas,
sociais, culturais e políticas, a nível local, destacando a
origem, evolução e as modificações ambientais, econômicas
e sociais ocorridas no espaço de vivência ao longo do
tempo.’
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(EM13CHS106)
(EMEJACHS106M1GE03PE)
Orientação espacial e representação cartográfica: a
Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e
Analisar os fatores que influenciaram na criação e no
linguagem cartográfica e iconográfica na leitura de
iconográfica, diferentes gêneros textuais e
desenvolvimento cartográfico, entendendo os processos
informações; Elaboração de representações cartográficas
tecnologias digitais de informação e comunicação de que envolvem a elaboração dos mapas e sua linguagem, por meio de croquis, maquetes e plantas, compreensão do
forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas
relacionando a constituição do conhecimento humano, uso de escalas, leitura de mapas, inclusive mapas temáticos;
diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para
sua adaptação aos fenômenos naturais e sua eficácia
Estudo das coordenadas geográficas e do uso das novas
se comunicar, acessar e difundir informações
como suporte na orientação espacial em diversos
tecnologias de representação cartográfica.
produzir conhecimentos, resolver problemas e
contextos, contextualizando o processo de elaboração
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e
do espaço regional e local, considerando a identidade
coletiva.
social e mobilizando representações espaciais fazendo
uso das novas tecnologias.
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GEOGRAFIA
2º MÓDULO
Habilidade da Área da BNCC

Habilidades específicas dos Componentes

Objetos do Conhecimento

(EM13CHS104)
Analisar objetos e vestígios da cultura material e
imaterial de modo a identificar conhecimentos,
valores, crenças e práticas que caracterizam a
identidade e a diversidade cultural de diferentes
sociedades inseridas no tempo e no espaço.

(EMEJACHS104M2GE01PE)
Analisar de forma crítica o processo de formação da
diversidade étnico-racial da população mundial, através
da consolidação dos lugares e do pertencimento,
reconhecendo a importância do pluralismo e identidade
cultural na formação de povos e nações.

Diversidade cultural e estrutura populacional; A
formação da diversidade cultural dos povos e nações;
Estrutura da população mundial, brasileira e
pernambucana ( indicadores demográficos; pirâmide
etária, IDH) e desigualdade social, incluindo o estudo de
populações indígenas, quilombolas, ciganos e
populações em situação nômade em Pernambuco e no
Brasil

(EM13CHS606)
(EMEJACHS606M2GE02PE)
Transformações do espaço e da população brasileira, do
Analisar as características socioeconômicas da
Interpretar a evolução constitutiva do Espaço
Estado de Pernambuco e de suas microrregiões
sociedade brasileira – com base na análise de
Geográfico detectando as alterações provocadas pela
(movimentos migratórios, urbanização, planejamento e
documentos (dados, tabelas, mapas etc.) de
interferência humana ao longo do processo histórico,
desigualdades socioespaciais), nas realidades do País,
diferentes fontes – e propor medidas para enfrentar impactando na referida paisagem. Relacionar os índices
Regiões, Estados e Municípios.
os problemas identificados e construir uma
demográficos com aspectos populacionais de caráter
sociedade mais próspera, justa e inclusiva, que
econômico, social, político e cultural de diferentes
valorize o protagonismo de seus cidadãos e
países, regiões estaduais e municipais, identificando as
promova o autoconhecimento, a autoestima, a
disparidades entre as classes sociais, avaliando, ao
autoconfiança e empatia.
mesmo tempo, medidas que promovam maior equidade
e justiça social
(EM13CHS201)
Analisar e caracterizar as dinâmicas das populações,
das mercadorias e do capital nos diversos
continentes, com destaque para a mobilidade e a
fixação de pessoas, grupos humanos e povos, em
função de eventos naturais, políticos, econômicos,
sociais, religiosos e culturais, de modo a
compreender e posicionar-se criticamente em

(EMEJACHS201M2GE03PE)
Analisar os índices demográficos e fluxos migratórios,
considerando diferenças entre classes sociais e sua
relação com os fatores socioeconômicos, naturais e
culturais, bem como analisando o papel do Estado, dos
organismos internacionais e da sociedade civil diante
das condições de vida das pessoas.

Migrações no Brasil e no mundo e suas relações com
fatores socioeconômicos, naturais, culturais, além dos
problemas como a xenofobia e a intolerância religiosa.
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relação a esses processos e às possíveis relações
entre eles.

(EM13CHS504)
Analisar e avaliar os impasses ético-políticos
decorrentes das transformações científicas e
tecnológicas no mundo contemporâneo e seus
desdobramentos nas atitudes e nos valores de
indivíduos, grupos sociais, sociedades e culturas.

(EM13CHS502)
Analisar situações da vida cotidiana (estilos de vida,
valores, condutas etc.), desnaturalizando e
problematizando formas de desigualdade e
preconceito, e propor ações que promovam os
Direitos Humanos, a solidariedade e o respeito às
diferenças e às escolhas individuais.

(EMEJACHS504M2GE04PE)
Utilização dos conhecimentos geográficos para agir de
Analisar criticamente as origens, causas e consequências
forma ética e solidária, promovendo a consciência
de fenômenos de vulnerabilidades políticas,
ambiental e o respeito à igualdade e à diversidade entre
econômicas, e socioculturais utilizando recursos
todos os povos, todas as culturas e todos os indivíduos..
metodológicos próprios das ciências humanas que
promovam conhecimentos estratégicos para o
desenvolvimento da consciência crítica dos jovens
estudantes e fortalecimento das práticas no campo dos
direitos humanos na escola e em suas comunidades,
agindo de forma ética e solidária, promovendo a
consciência ambiental e o respeito à igualdade e
diversidade.
(EMEJACHS502M2GE05PE)
Analisar situações da vida cotidiana, problematizando
questões de desigualdades e preconceitos em nível local
e regional. Levantar hipóteses sobre cidadania e
participação política e participando ativamente da
proposição, implementação e avaliação de solução de
problemas identificados, responsabilizando-se pela
realização de ações e projetos voltados ao bem comum.

Reflexão sobre o conceito de cidadania, sobre o papel
do cidadão crítico, consciente de seus direitos e
deveres, nos diversos espaços de convivência,
desnaturalizando preconceitos e participando de ações
visando a garantia da promoção de direitos humanos.
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GEOGRAFIA
3º MÓDULO
Habilidade da Área da BNCC

Habilidades específicas dos Componentes

Objetos do Conhecimento

(EM13CHS603)
Analisar a formação de diferentes países, povos e
nações e de suas experiências políticas e de
exercício da cidadania, aplicando conceitos políticos
básicos (Estado, poder, formas, sistemas e regimes
de governo, soberania etc.)

(EMEJACHS603M2GE01PE)
Identificar, historicamente e geograficamente, os
diferentes sistemas de governo e suas associações com
o processo democrático, analisando as relações de
poder e as reorganizações estruturais dos territórios,
como resultado de conflitos ou de acordos pacíficos no
espaço mundial.

O capitalismo mundial e as modificações sócio
espaciais: desenvolvimento do capitalismo e suas fases:
pós-guerra fria e nova ordem mundial.

(EM13CHS202)
Analisar e avaliar os impactos das tecnologias na
estruturação e nas dinâmicas de grupos, povos e
sociedades contemporâneos (fluxos populacionais,
financeiros, de mercadorias, de informações, de
valores éticos e culturais etc.), bem como suas
interferências nas decisões políticas, sociais,
ambientais, econômicas e culturais.

(EMEJACHS202M3GE02PE)
Economia mundial, neoliberalismo e geopolítica.
A constituição dos territórios urbanos e rurais, suas
Atividades econômicas na cidade e no campo; a
diferenciações e as relações de poder antagônicas
transição demográfica do êxodo rural e o êxodo urbano,
manifestadas nesses espaços, refletindo acerca da
o agronegócio e os princípios da sustentabilidade. As
relevância de discutir questões trabalhistas, bem como
relações de poder manifestadas nas áreas urbanas e
da importância do movimento sindical nesses contextos.
rurais, os movimentos sociais e as lutas do campo.
Sindicalismo rural e situações dos trabalhadores rurais.

(EM13CHS205)
Analisar a produção de diferentes territorialidades
em suas dimensões culturais, econômicas,
ambientais, políticas e sociais, no Brasil e no mundo
contemporâneo, com destaque para as culturas
juvenis.

(EMEJACHS205M3GE03PE)
Analisar as particularidades produtivas a nível regional e
local dando destaque a produção local, suas
interligações com o mundo e a inserção dos jovens
trabalhadores nesse cenário.

Economia global: histórico, características da
globalização, economias locais e mundo do trabalho na
era global. Avanços tecnológicos e fontes de energia e
os impactos ambientais.
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(EM13CHS202)
Analisar e avaliar os impactos das tecnologias na
estruturação e nas dinâmicas de grupos, povos e
sociedades contemporâneos (fluxos populacionais,
financeiros, de mercadorias, de informações, de
valores éticos e culturais etc.), bem como suas
interferências nas decisões políticas, sociais,
ambientais, econômicas e culturais

(EMEJACHS202M3GE04PE)
Avaliar na economia local as modificações ocorridas
relacionadas às novas técnicas empregadas com o
auxílio da ciência, avanços em escala regional,
visualizados no local, testemunhando diferentes fases
de avanços do meio técnico-científico informacional,
analisando sua influência nos modos de vida na
organização comunitária.

Os avanços tecnológicos e a economia local impactando
os modos de vida comunitária.

(EM13CHS303)
Debater e avaliar o papel da indústria cultural e das
culturas de massa no estímulo ao consumismo, seus
impactos econômicos e socioambientais, com vistas
à percepção crítica das necessidades criadas pelo
consumo e à adoção de hábitos sustentáveis.

(EMEJACHS303M3GE05PE)
Entender o processo de transformação dos bens
consumidos, as características das produções e o papel
desses agentes transformadores na construção do
consumo, considerando os princípios da
responsabilidade socioambiental.

Desenvolvimento industrial e tecnológico; Indústrias:
histórico, tipos e regionalização da industrialização e a
relação com a sociedade e com o consumo.

(EM13CHS401)
Identificar e analisar as relações entre sujeitos,
grupos, classes sociais e sociedades com culturas
distintas diante das transformações técnicas,
tecnológicas e informacionais e das novas formas de
trabalho ao longo do tempo, em diferentes espaços
(urbanos e rurais) e contextos

(EMEJACHS401M3GE06PE)
Reconhecer o papel das inovações tecnológicas da
comunicação, da locomoção e das redes informacionais
no modo de vida rural e urbano, buscando identificar
mudanças nas relações sociais e nos processos de
produção no mundo do trabalho e identificando o
desenvolvimento das mudanças avaliando as relações
entre os diversos grupos sociais frente ao acesso às
novas tecnologias, considerando também o acentuar
das desigualdades e dos conflitos sociais.

Tecnologia, mundo do trabalho urbano e rural, e
sociedade: serviços, transportes, comunicação e
migração;
O desenvolvimento tecnológico acentuando
desigualdades sociais, desemprego estrutural e
conjuntural.
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3.4.4 Filosofia
A Filosofia no Currículo da Educação de Jovens e Adultos do Ensino Médio
“A idade não é barreira.
Difícil é não ter oportunidade!
Não é só uma questão financeira...
O estudo me garante mais sabedoria e dignidade!
(...) Quero ser um cidadão por completo”
(GOMES JÚNIOR, 2017, p.20)

Breve Histórico: Legislação do Ensino de Filosofia no Brasil40

O ensino da Filosofia, desde o Brasil Colônia até hoje, nunca teve um lugar definitivo
no currículo escolar. Somente a partir dos anos 30 essa disciplina passa a disputar e
ocupar seu espaço ao lado das outras. Historicamente, a presença da Filosofia
enquanto ensino, ao contrário das outras áreas do conhecimento, foi provisória e
praticamente não exerceu influência sobre os rumos e a estrutura do sistema nacional
de ensino. Um olhar mais atento sobre a história do ensino de Filosofia no Brasil
permite-nos identificar a existência, entre os anos 1930 e 1970, de programas oficiais
de filosofia obrigatórios, mas isso não significou, na prática, um efetivo ensino de
Filosofia.
Somente a partir da década de 80, o processo de abertura política possibilitou novas
discussões em torno da realidade educacional brasileira, apontando para novas
reformulações nos sistemas de ensino de todo o país.
Na década de 90, o Brasil participou da Conferência Mundial de Educação para
Todos, na Tailândia, e assinou a Declaração de Nova Délhi, em que se estabelece o
compromisso de garantir a todos (crianças, jovens e adultos) educação básica de
qualidade. Esse compromisso, aliado à análise dos problemas da educação brasileira,
levou o governo a estabelecer o PLANO DECENAL DE EDUCAÇÃO PARA TODOS
(1993-2003), cujo objetivo principal era recuperar a qualidade da educação, num
processo de aprimoramento contínuo.

40

Ver, por exemplo, MONTERO, M. O ensino de filosofia no ensino médio brasileiro: antecedentes e
perspectivas. São Paulo: Porto de Ideias, 2014.
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Era necessário, reformular toda a Educação Básica no país e essas mudanças seriam
implementadas a partir da instauração de uma nova legislação educacional: a LEI DE
DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL - LDB Nº 9394/96 sancionada
em 20.12.1996.
A partir da década de 90, com a homologação da nova LDBEN N. º 9394/96 de
20.12.1996 diversas mudanças foram implementadas na tentativa de sintonizar a
educação brasileira às exigências da humanidade contemporânea em seus muitos
desafios, principalmente econômicos, tecno-científicos, éticos, políticos e ecológicos.
Nesse contexto, um grande avanço que ocorreu foi o reconhecimento do Ensino
Médio como parte da Educação Básica. A nova LDBEN (Lei Nº 9394/96) estabeleceu
que o Ensino Médio deve ser tratado como etapa final da Educação Básica,
completando de forma mais aprofundada o aprendizado iniciado no Ensino
Fundamental.
Pensar o Ensino Médio como Educação Básica foi uma grande conquista da
cidadania, decididamente sustentada pelo avanço dos direitos civis nos vários setores
da prática sociocultural em nosso país. No entanto, realizar esse direito, avançar da
intenção para efetividade, é uma reivindicação que deve ser vigilantemente
acompanhada pela sociedade civil organizada, em suas múltiplas possibilidades de
inserção e práticas políticas, e constantemente perseguida pelo Estado brasileiro, em
particular no âmbito estadual, seguindo a esfera de competências a ele delegado pelo
sistema jurídico vigente.
A nova LDBEN na seção IV, trata sobre o Ensino Médio e determina no Art. 35 - O
Ensino Médio terá como finalidades:
I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino
Fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos:
II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições
de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;
III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética
e o desenvolvimento intelectual e do pensamento crítico;
IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.

207

Sem dúvida alguma, há uma contribuição significativa da Filosofia para o alcance
dessas finalidades, pois ela possui em sua essência uma grande fertilidade para gerar
novos saberes e promover uma formação humanista e reflexiva sobre a condição do
homem encarado como sujeito historicamente situado.
A Declaração de Paris para a Filosofia, editada pela UNESCO sustenta “que a
reflexão filosófica pode e deve contribuir para a compreensão e a condução dos
assuntos humanos”.41 E que, se pensamos, por exemplo, na autonomia e na
socialização que são as metas clássicas defendidas - separadas ou conjuntamente pelos pensadores e gestores da educação escolar ou se pensamos na
responsabilidade dos indivíduos com os preceitos de uma sociedade justa,
compreenderemos que “o desenvolvimento da reflexão filosófica no ensino e na vida
cultural, contribui de maneira importante na formação dos cidadãos, no exercício de
sua capacidade de julgamento, elemento fundamental de toda democracia”. 42
A partir de 1999, com a implementação dos Parâmetros Curriculares Nacionais para
o Ensino Médio, que optou pela inclusão curricular da disciplina de Filosofia na área
de ensino de Ciências Humanas e suas Tecnologias, e baseado nas Diretrizes
Curriculares Nacionais: Parecer Nº 15/98: “nesta área se inclui os estudos de
Filosofia” (p.61)43, se deu uma grande expansão do ensino de Filosofia na maioria
das redes públicas estaduais de nosso país.
Nesse contexto, uma série de iniciativas foram mobilizadas tendo em vista a oferta
dessa disciplina em todos os currículos dos cursos de Ensino Médio, inclusive na
Rede Particular de Ensino. Haja vista que, o debate sobre o ensino de filosofia história, crises e alternativas - fundamental na tradição e na consecução dos projetos
civilizatórios ocidentais, vêm recebendo sua devida atenção. É que, não obstante, a
ordem de prioridades da humanidade planetária, seja com a dívida civilizatória da
modernidade frente ao direito básico à alfabetização, principalmente dos países
periféricos e, historicamente excluídos; seja junto à preocupação estratégica com o
41

Disponível em: <https://www.ufjf.br/pensandobem/files/2009/10/Declara%c3%a7%c3%a3o-deParis-para-a-Filosofia-UNESCO.pdf> Acesso em: 04 de maio de 2021.
42
Disponível em: <https://www.ufjf.br/pensandobem/files/2009/10/Declara%c3%a7%c3%a3o-deParis-para-a-Filosofia-UNESCO.pdf> Acesso em: 04 de maio de 2021.
43
Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=853-parecer-ceb15-98-pdf&category_slug=documentos-pdf&Itemid=30192> Acesso em: 04 de maio de 2021.
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ensino de ciências, necessário para a compreensão e a intervenção nos fenômenos
da realidade natural; a filosofia permanece atuando no interior mesmo dessas
prioridades: atenta aos reclamos da dignidade e dos direitos humanos subjacentes à
alfabetização de todos os seres humanos e seus direitos de pensar mais e melhor,
no sentido stricto do termo; refletindo e dialogando com a racionalidade tecnocientífica, problematizando as racionalidades hegemônicas.
Invoca-se, por essas razões, o direito à Filosofia no conjunto dos direitos à educação
para uma cidadania crítico-reflexiva, criativa e responsável como preceitua a nova
LDBEN Nº 9394/96 em seu Artigo 2º: a educação, dever da família e do Estado,
inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por
finalidade “o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho”.44
Baseado na LDBEN, DCNEM e PCNEM, o MEC, através da Secretaria de Educação
Básica, implementou um conjunto de ações no sentido de consolidar a presença da
Educação Filosófica nos currículos do Ensino Médio de todo o país. No entanto, é a
partir da formulação do Parecer CNE/CEB Nº 38/2006, aprovado em 07.07.2006,
homologado pelo MEC e publicado em D.O.U. em 14.08.2006 que ficou legalmente
estabelecida a inclusão obrigatória das disciplinas de Filosofia e Sociologia no
currículo das escolas públicas e privada do Ensino Médio de todo o Brasil.
Atualmente, diante do contexto histórico que vive a sociedade brasileira no início do
século XXI, novas mudanças no currículo da educação brasileira têm sido
implementadas. Novamente a realidade nos impõe a necessidade de repensar o
currículo do Ensino Médio e consequentemente da EJA – Ensino Médio. A partir da
regulamentação da Base Nacional Comum Curricular, tendo como referencial legal a
publicação da Lei nº 13.415 de 16.02.2017 e da DCNEM (Parecer CNE/CEB Nº 03/18

de 08/11/2018) que trouxe grandes e significativas alterações para sua nova
organização curricular precisaremos repensar suas novas proposições e como
poderão ser implementadas nas Escolas de Pernambuco.

44

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm> Acesso em: 04 de maio de
2021.
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Por isso, o maior desafio, considerando essa nova concepção de currículo, é uma
consolidação e organização curricular para o Ensino Médio da EJA que tenha por
principal finalidade acompanhar a dinâmica dos processos e práticas sociais de uma
sociedade tecnológica e globalizada, e que a cada dia que passa a exige maior
preparação de nossos estudantes - jovens, adultos e idosos - para o efetivo exercício
da cidadania e o desempenho de modo competente de atividades profissionais do
mundo do trabalho.
É preciso ter bastante clareza da formação humana que queremos dar aos jovens,
adultos e idosos da EJA, possibilitar o acesso a conhecimentos que proporcione pleno
desenvolvimento físico e intelectual e o torne bem preparado para lidar com o
conhecimento de maneira apropriada e possa se promover como sujeito sociopolítico
e cultural, para que se realize como pessoa humana, como membro de uma
sociedade e como cidadão.
E, se tratando de Filosofia no currículo da EJA - Ensino Médio, se faz necessário
compreender sua abrangência conceitual como um campo social de práticas
educativas que apresenta na sua constituição um processo histórico marcado pela
exclusão social, situação de vulnerabilidade, descontinuidades e diversidade de
trajetórias existenciais e sociais dos sujeitos envolvidos para que possamos dar a
esse

processo

de

ensino-aprendizagem

referenciais

teórico-metodológicos

apropriados, tal como ainda previsto na LDB em seu artigo 37 § 1º, que assegura
“oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do
alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho (...)”.45
É preciso saber, que nossos educandos (jovens, adultos e idosos) não são uma tabula
rasa, muito pelo contrário, trazem consigo um legado cultural – experiências,
conhecimentos, hábitos e valores construídos a partir do senso comum e uma
sabedoria popular não sistematizada, constituída em suas relações com o outro e
com o meio – os quais devem ser considerados na dialogicidade das nossas práticas
educativas. Não podemos menosprezar tal legado cultural, pois, para que a escola
possa reorganizar o conhecimento originário do mundo vivido e dar significado ao

45

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm> Acesso em: 04 de maio de
2021.
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conhecimento escolar, o ponto de partida deve ser a experiência da condição humana
dos sujeitos envolvidos.
Desse modo, se faz imprescindível uma concepção curricular da EJA – Ensino Médio
que expresse em si um projeto político fundamentado em uma formação plena e
integral de nosso estudante e que tenha por intenção um permanente diálogo
interdisciplinar nos processos de construção de conhecimentos, articulando tais
conhecimentos às competências e habilidades exigidas pelo mundo do trabalho e
pelo pleno exercício da cidadania. Assim, não poderemos prescindir da presença da
Filosofia, para que possamos dar conta de forma integral da tarefa da formação de
um jovens, adultos e cidadãos preparados

para enfrentar os grandes desafios

da sociedade brasileira contemporânea.
É importante lembrar que apesar de toda uma legislação educacional aparentemente
favorável à demanda pela Filosofia, ou melhor, pela educação filosófica 46, tanto no
Ensino Médio da EJA como no Ensino Médio de três anos, não tem se configurado
sem o enfrentamento de imensos obstáculos novos e antigos que, se num primeiro
momento estão diretamente implicados com a luta pela consolidação do direito à
Educação Básica e, sobretudo, com a construção consistente de sua identidade;
noutro tempo, diz respeito à própria concepção de formação da pessoa-cidadão e
sua necessária correspondência crítico-reflexiva com um modelo de projeto
civilizatório, seja o vigente, seja o possível, seja o sustentável.

O Papel da Filosofia na Educação de Jovens e Adultos - Ensino Médio

Pensar a Filosofia e, particularmente, o ensino de Filosofia se justifica plenamente na
formação de jovens, adultos e idosos estudante da EJA, pois tem como principal
objeto de estudo a condição da existência humana através da compreensão de uma
visão de mundo crítica e situada do homem em suas interações com o mundo,
confrontando valores, visões de mundo e projetos de sociedade, de modo que possa
deixá-lo apto à apreensão do sentido de sua existência, que deve ser feito mediante
um processo dialógico com o mundo e sua experiência existencial.
46

Ver, por exemplo, MATOS, J; COSTA, M; RAMOS, S. Educação filosófica e Ensino Médio.
MATOS, J; COSTA, M. (Orgs.). Ensino de filosofia: questões fundamentais. Recife: Editora
Universitária da UFPE, 2014, p. 157-168.
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Dessa forma, o ensino de filosofia está relacionado à reflexão radical 47 e à educação
do olhar – seus limites, condicionamentos, dimensões – visa desenvolver no jovem,
adulto e idoso estudante a capacidade crítico-reflexiva de interação com a realidade,
permitindo o discernimento do indivíduo no ato de assumir as possibilidades de sua
condição humana.
É próprio do nosso contexto temporal a vivência em meio a tecnologias digitais,
justamente por isso, as TDIC (Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação)
despontam como um importante objeto de discussão durante o processo de ensino
de filosofia na EJA. Sabe-se que a filosofia não pauta seu campo de atuação acerca
de um único objeto determinado, direcionando, portanto, sua reflexão para qualquer
aspecto da realidade, desde que nele resida um problema.48
E mesmo as tecnologias digitais, um tema, em princípio, avesso à filosofia, pode ser
alvo de reflexão filosófica. Os aspectos dessa temática podem ser abordados de
diversas maneiras, seja em relação à forma como lidamos com as redes sociais e
seus impactos no cotidiano social, seja com relação a questões mais específicas
como por exemplo, discussões sobre transumanismos.
Independente das discussões que podem ser operadas acerca das tecnologias
digitais, certo é que a partir de um processo de inclusão digital e da garantia do acesso
à internet, novas formas de vivências sociais serão apresentadas à esses educandos,
e que portanto, deverão estar preparados para um posicionamento crítico sobre os
impactos e transformações que as TDIC’s estão - e poderão - provocar no processo
ensino-aprendizagem, nas práticas políticas, econômicas e sociais, no mercado de
trabalho e na vida pública e/ou privada de todos os cidadãos.
O professor Antônio Severino da Silva, afirma o seguinte:
O filosofar é expressão radicalizada, enquanto atividade simbolizadora do
próprio conhecimento, da busca do esclarecimento do sentido da existência
humana. O sentido de todas as demais coisas só se sustenta em função do
sentido de nossa própria existência. (SEVERINO,1993, p.13).

47

SAVIANI, Dermeval, et al. Educação: do senso comum à consciência filosófica. São Paulo:
Cortez, 1980, p. 16.
48
Ibidem.
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É certo que, na maioria das vezes, sem a capacidade de raciocínio e reflexão crítica
sobre nossa realidade imediata e o seu contexto histórico, nos tornamos meros
reprodutores do sistema de valores, crenças, preconceitos, costumes, falsas
ideologias e fundamentalismos religiosos difundidos pela Indústria cultural e pelas
novas tecnologias digitais. Na maioria das vezes nem percebemos que nossa vida
prática não é guiada por nós mesmos, mas pelos costumes, tradição cultural ou pelas
mídias de comunicação de massa que muitas vezes disseminam informações
distorcidas da realidade nos levando ao erro e à ilusão.
Por essa razão, o ensino de Filosofia se faz imprescindível na formação do jovem,
adulto e idoso aluno da EJA - Ensino Médio para que tenha domínio do pensar de
modo analítico e sintético, através de um acervo de conceitos/categorias e de
determinadas competências/capacidades intelectuais específicas da Educação
Filosófica, tais como:
1. Compreensão da Condição Humana (que se refere ao sentimento de existir do
homem no mundo; a origem de possibilidade de toda pergunta, particularmente
a pergunta pelo ser, pelo seu modo de ser ou a sua situação marcada pela
finitude);
2. Problematização da Racionalidade Teórica (que se refere ao problema do
conhecimento, suas formas e possibilidades, sobre as incertezas e limites da
racionalidade humana);
3. Articulação da Racionalidade Prática, Comunicativa e Emancipatória (que se
refere ao aprendizado e saberes éticos e políticos que remetem à
sobrevivência do homem, condição de existência da pessoa humana e da vida
cidadã).
Desse modo, entendemos que tais competências/capacidades estão diretamente
articuladas com as habilidades específicas do componente Filosofia, elaboradas a
partir dos conceitos/categorias preconizadas pela Base Nacional Curricular Comum
para o Ensino Médio na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: INDIVÍDUO,
SOCIEDADE, NATUREZA, CULTURA, TRABALHO, ÉTICA E POLÍTICA, os quais
podemos considerar como geradores dos Eixos Temáticos Estruturadores, que
sinalizam caminhos para a efetivação da ampliação significativa da experiência do
pensar, de modo crítico-reflexivo, podendo promover em nosso jovem, adulto e idoso
aluno da EJA - Ensino Médio formação para o mundo do trabalho, como também para
o exercício da ativa cidadania no mundo contemporâneo.
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Na perspectiva de trabalhar com os conhecimentos filosóficos de modo
interdisciplinar49 e atender aos pressupostos didático-metodológicos próprios da
Educação Filosófica, a metodologia proposta para EJA-Ensino Médio deve buscar
transformar os sujeitos da relação ensino-aprendizagem em proprietário do processo
de produção do conhecimento, colocando a problematização da realidade e do
cotidiano dos jovens, adultos e idosos estudantes como elementos fundamentais e
trazendo à tona o princípio do compartilhamento de saberes como elemento chave
para a aprendizagem da Filosofia e os seus conceitos básicos. A sala de aula deve
passar por mudanças no seu significado, deixando de ser um local onde os alunos
vão apenas ouvir o professor, para se transformar num espaço de compartilhamento
de saberes, em que as formas de produção do conhecimento e a pesquisa se tornarão
os principais referenciais para a prática pedagógica.50
A natureza interdisciplinar da Filosofia é capaz de fazer desses jovens e adultos mais
capazes para enfrentar os diversos desafios que terão de enfrentar ao longo da vida.
Acreditamos que práticas interdisciplinares podem oferecer novas oportunidades de
aprendizagem mais significativas e possibilitar atuar como momento de práxis,
capazes de mobilizar múltiplos conhecimentos em projetos junto à comunidade local.
É próprio da Filosofia a busca pelos fundamentos da realidade, pelo sentido da
existência e de muitas questões de natureza prática da vida humana, logo, filosofar
sobre a importância do protagonismo de jovens, adultos e idosos e dos diversos
projetos de vida dos alunos da EJA-Ensino Médio, principalmente nos contextos
urbanos, com todos os desafios que isso supõe, é uma tarefa de todos educadores
49

Ver, por exemplo, SILVA, W. Atividade filosófica na EJA: um relato de práticas interdisciplinares.
Conjectura: Filosofia e Educação, v.19, n.3, p.50-68, set./dez. 2014.
50
“Como modalidade educativa, a EJA representa uma forma de operacionalização do direito
fundamental à educação e, portanto, como direito público subjetivo. A lei não apenas assegura a oferta
de oportunidade escolar à população de jovens e adultos situados fora da idade regular (idade própria),
mas estabelece a necessidade de toda uma abordagem pedagógica, incluindo conteúdos,
metodologias, tipologias de organização e processos de avaliação diferenciados daqueles dos alunos
que se acham na escola em idade própria. A ideia é que a escola trabalhe um processo
psicopedagógico que respeite o perfil cultural do aluno adulto, ensejando-lhe o aproveitamento da
experiência humana adquirida no trabalho e, portanto, manancial insubstituível de construção da
trajetória de autoaprendizagem (...) Em síntese, a grande finalidade da EJA é reintroduzir o cidadão no
campo dos direitos civis mediante o usufruto da igualdade de direitos [, pois,] a educação de jovens e
adultos não pode ser confundida com mero ensino ou com um sistema de aulas formais que, muitas
vezes, contribuem, apenas, para o estilhaçamento do aluno enquanto identidade. Por isso, a escola
da EJA não pode se pautar por hegemonias culturais sob pena de produzir a profanação do direito de
aprender sem fragmentações impostas” (CARNEIRO, M. LDB Fácil: leitura crítico-compreensiva, artigo
a artigo. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013, p.310-313, grifo do autor).
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que estejam realmente comprometidos com a construção de uma sociedade
democrática, justa e solidária. É fundamental, que nos diferentes lugares onde os
jovens, ADULTOS E IDOSOS DA EJA estão, principalmente na escola, possam ser
criadas oportunidades para que exerçam seu protagonismo e concretizem seus
projetos. Eles devem sentir que são apoiados e que acreditamos em suas
capacidades, que são aceitos da forma como são e se expressam, com seus
diferentes modos de ser e comportamentos, estilos, expressões e rostos, que, de
acordo com o filósofo Emmanuel Lévinas, representa a própria essência do ser
humano em sua diversidade e radical alteridade[1].
[1]

Cf. LÉVINAS, Emmanuel. Totalidade e Infinito: ensaio sobre a exterioridade. Tradução: José Pinto

Ribeiro. Lisboa: Edições 70, 1980. p. 270.

É preciso que se sintam acolhidos e aceitos, com liberdade para ser e atuar hoje, e
não vistos apenas como promessa de futuro, pois são chamados a serem sujeito da
história do mundo de hoje.
Para finalizar, é bom recordar sempre, que a Filosofia não é uma meditação solitária,
ela constrói-se no diálogo. Ensinar filosofia significa tirar a Filosofia do mundo privado
e exclusivo de uns poucos para expô-la aos olhos de todos, na construção coletiva
de um espaço público de dialogantes. Por certo, cada um escolherá se filosofa ou
não, mas deve saber que pode fazê-lo, e que não é um mistério insondável. E nisso
o professor tem uma tarefa: estimular a vontade de conhecer, desejo propriamente
humano.
Ensinar a filosofar é convidar a pensar. É convidar a compartilhar uma atividade que
supõe um esforço, é certo, mas se abre uma enorme possibilidade para o
deslumbramento com o novo. E quando se possibilita a novidade, quando aparece
algo que antes não havia, em alguma medida, transformamos o mundo.

Portanto,

as últimas palavras são do mestre Paulo Freire: "(...) para mim é impossível existir
sem sonho (...) A vida na sua totalidade me ensinou grande lição que é impossível
assumi-la sem risco" (FREIRE; BETTO; 1998, p.86-94).
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3.4.4.1 FILOSOFIA- ORGANIZADORES CURRICULARES
1º MÓDULO
Habilidade da Área da BNCC

Habilidades específicas dos Componentes

Objetos do Conhecimento

(EM13CHS101)
Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e
narrativas expressas em diversas linguagens, com
vistas à compreensão de ideias filosóficas e de
processos e eventos históricos, geográficos, políticos,
econômicos, sociais, ambientais e culturais.

(EMEJACHS101M1FL01PE)
Analisar, de modo crítico, textos e imagens em diferentes
estruturas, fazendo articulação com correntes filosóficas
e relacioná-las com suas experiências de vida no
contexto sócio-político, econômico e cultural que ocupa.

Origem da Filosofia
O que é a Filosofia?
Origem Pluriversal da filosofia: Europeia/ Africana/
Asiática/ Ameríndia;
Filosofia Grega: Mito x Filosofia, origem, contexto
histórico, conceitos, características, problemas
filosóficos;
Os Pré-Socráticos e a Filosofia da natureza;
Sócrates, Platão e AristótelesFilosofia Helenística: Estoicismo, Epicurismo, Cinismo,
Ceticismo, Neoplatonismo.

(EM13CHS103)
Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor
argumentos relativos a processos políticos,
econômicos, sociais, ambientais, culturais e
epistemológicos, com base na sistematização de
dados e informações de diversas naturezas
(expressões artísticas, textos filosóficos e
sociológicos, documentos históricos e geográficos,
gráficos, mapas, tabelas, tradições orais, entre
outros).

(EMEJACHS103M1FL02PE)
Compreender e articular conhecimentos filosóficos em
diferentes linguagens, estruturas/conteúdos e modos
discursivos, associando-os às possíveis soluções para
situações-problema vivenciadas pelo educando, no
cotidiano da sociedade contemporânea, assim como nos
âmbitos do trabalho e da sociabilidade.

Ideias, paradigmas filosóficos e rupturas
Filosofia Medieval:
- Patrística
- Escolástica
Filosofia, Ciência e Senso Comum;
O Renascimento.
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(EM13CHS202)
Analisar e avaliar os impactos das tecnologias na
estruturação e nas dinâmicas de grupos, povos e
sociedades contemporâneos (fluxos populacionais,
financeiros, de mercadorias, de informações, de
valores éticos e culturais etc.), bem como suas
interferências nas decisões políticas, sociais,
ambientais, econômicas e culturais.

(EMEJACHS202M1FL03PE)
Identificar e analisar, criticamente, por meio de
diferentes linguagens e com debates em sala, as
principais mudanças nos discursos e práticas políticas e
socioculturais em decorrência da inserção das
tecnologias na sociedade contemporânea e de que modo
tais mudanças repercutem nas dinâmicas do cotidiano da
família, do trabalho e da comunidade do educando(a).

Paradigmas da modernidade e rupturas
O Empirismo (Locke) e o Racionalismo (Descartes);
Iluminismo;
Positivismo;
Marxismo.

(EM13CHS306)
Contextualizar, comparar e avaliar os impactos de
diferentes modelos socioeconômicos no uso dos
recursos naturais e na promoção da sustentabilidade
econômica e socioambiental do planeta (como a
adoção dos sistemas da agrobiodiversidade e
agroflorestal por diferentes comunidades, entre
outros).

(EMEJACHS306M1FL04PE)
Identificar e analisar os textos filosóficos sobre a
importância do papel da ciência e da tecnologia nos
diferentes processos socioeconômicos e sua influência
no desenvolvimento sustentável no mundo
contemporâneo. Isto é, a prática será aplicada em todo
contexto humano possível de reflexão através desse
conhecimento e aprendizado, debruçado na ciência e
tecnologia como aspectos fundamentais.

Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Sustentável
Ideologia, Trabalho e Alienação;
Ética socioambiental;
Impactos da ciência e da tecnologia no meio
ambiente e sociedade;
Desafios ecológicos para os povos Indígenas,
Quilombolas, Ribeirinhos.
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FILOSOFIA
2º MÓDULO
Habilidade da Área da BNCC

Habilidades específicas dos Componentes

Objetos do Conhecimento

(EM13CHS303)
Debater e avaliar o papel da indústria cultural e das
culturas de massa no estímulo ao consumismo, seus
impactos econômicos e socioambientais, com vistas à
percepção crítica das necessidades criadas pelo
consumo e à adoção de hábitos sustentáveis.

(EMEJACHS303M2FL01PE)
Compreender o conceito de cultura e seus tipos,
analisando de modo filosófico o papel da Indústria
Cultural, além de identificar as suas principais
repercussões éticas, políticas e ideológicas na sociedade
contemporânea. Refletir no cotidiano toda a
multiplicidade do que pode significar e ser cultura, e
investigar as suas nuances em seus plurais segmentos,
sejam eles: língua, tradições, religiosidade, práticas
artísticas, culinária, comunicação, comportamentos ou
padrões sociais etc. A partir disso, ampliar o debate e
análise acerca das ramificações do que seja cultura.

Cultura, ideologia e cibersociedade
Escola de Frankfurt/Teoria Crítica;
Origem, conceitos e problemas;
Conceito de Cultura e tipos;
Indústria Cultural, Mídias Digitais e Produção de Pósverdade (Fake News);
Ética do Discurso e Razão Comunicativa X
Cientificismo e Razão Instrumental;
Consumismo;
Padronização dos modos de vida urbano e nãourbanos, urbanocentrismo e hegemonia cultural.

(EM13CHS301)
Problematizar hábitos e práticas individuais e
coletivas de produção, reaproveitamento e descarte
de resíduos em metrópoles, áreas urbanas e rurais, e
comunidades com diferentes características
socioeconômicas, e elaborar e/ou selecionar
propostas de ação que promovam a sustentabilidade
socioambiental, o combate à poluição sistêmica e o
consumo responsável.

(EMEJACHS301M2FL02PE)
Identificar e analisar criticamente os principais valores da
sociedade de consumo e seus impactos na política,
sociedade e economia do mundo contemporâneo.

Dilemas ético-socioambientais na
contemporaneidade
Ética, Consumo e Dispêndio.
Trabalho, Cultura e Natureza
Produção, Consumo e Alienação
- Zygmunt Bauman
- Karl Marx
- Byung-Chul Han
Reciclagem e desenvolvimento sustentável
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(EM13CHS306)
Contextualizar, comparar e avaliar os impactos de
diferentes modelos socioeconômicos no uso dos
recursos naturais e na promoção da sustentabilidade
econômica e socioambiental do planeta (como a
adoção dos sistemas da agrobiodiversidade e
agroflorestal por diferentes comunidades, entre
outros).

(EMEJACHS306M2FL03PE)
Compreender, por meio de análise crítica, a importância
da ciência, da tecnologia e do desenvolvimento
sustentável, nas questões de cidadania e seus impactos
na nova organização do mundo do trabalho, nos
movimentos sociais e na organização da sociedade.
Possibilitar a autonomia do pensamento, do
questionamento e a responsabilidade social a partir do
conhecimento do senso comum apresentado em nossas
circunstâncias. Comparar e avaliar os mesmos
despertando a consciência filosófica.

Dilemas éticos, socioeconômicos e contemporâneos
Ciência, TDIC e Mundo do Trabalho;
Neoliberalismo, Globalização e Cidadania;
Uberização e precarização do trabalho;
Meio ambiente e movimentos sociais;
Bioética.

(EM13CHS501)
Analisar os fundamentos da ética em diferentes
culturas, tempos e espaços, identificando processos
que contribuem para a formação de sujeitos éticos
que valorizem a liberdade, a cooperação, a
autonomia, o empreendedorismo, a convivência
democrática e a solidariedade.

(EMEJACHS501M2FL04PE)
Identificar, analisar e compreender os conceitos da ética
da alteridade verificando suas relações com as questões
que envolvem a sensibilidade, a diversidade, a liberdade,
a autonomia e responsabilidade como situações
possíveis, tendo em vista que o cuidado deixa de ser uma
condição ou ideal tornando-se em uma possibilidade de
encontro, tendo como referências as correntes filosóficas
da contemporaneidade, considerando também os
principais filósofos da tradição ética.

Dilemas éticos contemporâneos
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Ética e moral;
Axiologia
- O que são valores
- Fundamento dos valores;
O problema da liberdade;
Ética da Diferença
- Identidade
- Alteridade
- Diversidade;
Como devemos agir
- Liberdade x Autonomia
- Responsabilidade.

FILOSOFIA
3º MÓDULO
Habilidade da Área da BNCC

Habilidades específicas dos Componentes

Objetos do Conhecimento

(EM13CHS502)
(EMEJACHS502M3FL01PE)
Analisar situações da vida cotidiana, estilos de vida, Elencar as principais formas das desigualdades existentes
valores, condutas etc., desnaturalizando e
no mundo contemporâneo no âmbito econômico,
problematizando formas de desigualdade,
escolar, profissional, de gênero entre outros e investigar,
preconceito, intolerância e discriminação, e
aprofundar, problematizar e contextualizar formas de
identificar ações que promovam os Direitos
desigualdades, preconceitos, intolerância e
Humanos, a solidariedade e o respeito às diferenças e discriminação, de modo crítico-reflexivo, como também
às liberdades individuais.
a construção das dimensões éticas do sujeito
contemporâneo, tendo em vista o reconhecimento, o
atendimento, e a reparação dos direitos de cidadania
previstos na legislação universal.

Ética, Cidadania e Direitos Humanos
Cidadania e Democracia;
Educação e Cidadania em Paulo Freire;
Mídias sociais e Sociedade em rede;
Questões ético-políticas na Contemporaneidade.

(EM13CHS601)
Identificar e analisar as demandas e os
protagonismos políticos, sociais e culturais dos povos
indígenas e das populações afrodescendentes
(incluindo as quilombolas) no Brasil contemporâneo
considerando a história das Américas e o contexto de
exclusão e inclusão precária desses grupos na ordem
social e econômica atual, promovendo ações para a
redução das desigualdades étnico-raciais no país.

Questões Interculturais, Étnico-raciais e identitárias
Ética, Cultura e Valores;
Estudantes da EJA
- (Juventudes, adultos e idosos)
- Inclusão x Exclusão Social;
Identidade, Alteridade e Diversidade Cultural;
Os desafios das questões Identitárias e Políticas
afirmativas;
- Povos Indígenas, Quilombolas, Ribeirinhos,
Refugiados, população LGBTQIA+;.
Globalização, Juventude e Desigualdades
socioeconômicas.

(EMEJACHS601M3FL02PE)
Identificar, analisar, compreender de modo críticoreflexivo contextos, processos, relações e significados
que envolvem o debate sobre questões de natureza
étnico-raciais e de gênero demonstrando conhecimento
e respeito pelos diferentes grupos e a
diversidade/pluralidade de concepções tendo em vista a
defesa e promoção da cidadania e dos direitos humanos.
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(EM13CHS602)
(EMEJACHS602M3FL03PE)
Identificar e caracterizar a presença do paternalismo,
Identificar, analisar, contextualizar e compreender
do autoritarismo e do populismo na política, na
criticamente sobre o significado de Cidadania e as
sociedade e nas culturas brasileira e latino-americana,
diversas formas de participação dos grupos e
em períodos ditatoriais e democráticos, relacionando- movimentos sociais, valorizando o protagonismo e tendo
os com as formas de organização e de articulação das
em vista a consolidação de uma sociedade justa,
sociedades em defesa da autonomia, da liberdade, do
democrática e participativa.
diálogo e da promoção da democracia, da cidadania e
dos direitos humanos na sociedade atual.
(EM13CHS603)
Analisar a formação de diferentes países, povos e
nações e de suas experiências políticas e de exercício
da cidadania, aplicando conceitos políticos básicos
(Estado, poder, formas, sistemas e regimes de
governo, soberania etc)

Poder, Democracia e Cidadania
Governos Democráticos e Ditatoriais;
Estado X Sociedade Civil
- Movimentos e organizações sociais e os Direitos
Humanos;
Os Desafios da Democracia
- Coexistência e conflitos entre Sociedade e Estado;
- Políticas Públicas Afirmativas;
- Nacionalismo, Patriotismo e Fundamentalismo.

(EMEJACHS603M3FL04PE)
Identificar, analisar e compreender com base em
conhecimentos prévios e saberes filosóficos, os principais
desafios políticos e socioculturais de sua
cidade/estado/país e outras nações, tendo em vista a
consolidação de projetos e ações em defesa da cidadania
e do Estado Democrático.
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Questões políticas e socioculturais da atualidade
Cidadania, Democracia e Liberdade;
Estado, Sistemas de Governo e finalidades da vida
política;
Estatuto da Juventude e dos Idosos:
- Avanços, Limites e Desafios.

3.4.5 SOCIOLOGIA

A Sociologia no Currículo da Educação de Jovens, Adultos e Idosos do
Ensino Médio
“Somente quem vê algo sociologicamente quer algo socialmente”.
Florestan Fernandes

Ciência que surge com a modernidade, entre as crises sociais procedentes do
capitalismo excludente, frente às transformações da sociedade que se estratifica,
dividindo-se em classes. A Sociologia permite na construção, na colaboração para a
formação de um sujeito crítico, pensador, humanizado, com plena consciência que é
um ser social, portanto, compromissado com o coletivo, abdicando da imposição
individualista do neoliberalismo. Segundo Peter Berger o aspecto sociológico pode
ser compreendido como um processo de “ver além das fachadas das estruturas
sociais”, de “furar a cortina de fumaça das versões oficiais da realidade”, portanto,
essencialmente crítico e desmistificador. [1]
A Sociologia como disciplina ficou sempre à mercê de transformações no cenário
econômico, político, cultural e educacional da sociedade brasileira. Tendo em vista
que a Sociologia tem a missão de interpretar e pensar as novas configurações sociais.
Trazemos a reflexão o pensamento de Florestan Fernandes que, esclarece o
seguinte: “Em uma ciência imatura, como a sociologia, a reflexão metodológica é
muito, mas necessária, porque é o único meio de defendê-la dos desvios que a
incitam, continuamente, que provenham outros campos”. (FERNANDES, 1976, p.57)
Foi em 1954 que Florestan Fernandes expôs a Sociologia como disciplina para o
currículo escolar brasileiro pela primeira vez, fato ocorrido no I Congresso Brasileiro
de Sociologia, evidenciando e fundamentando sociologicamente sua importância
como ferramenta formativa e analítica para o cidadão.
O período de institucionalização que é compreendido entre 1930 e 1945, a Sociologia
é inserida como disciplina da educação básica brasileira, e a partir daí a disciplina em
questão, ausentou-se do currículo escolar brasileiro retornando de forma obrigatória
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apenas em 2008. A Lei nº 11.684/08 altera o art. 36 da Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para
incluir a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias nos currículos do ensino
médio. Ressaltando a Resolução CNE/CEB nº 1, de 18 de maio de 2009 em seu art.
3º Os sistemas de ensino devem zelar para que haja eficácia na inclusão dos referidos
componentes, garantindo-se, além de outras condições, aulas suficientes em cada
ano letivo e professores qualificados para o seu adequado desenvolvimento.
Entre as mais novas disciplinas, a Sociologia tem em sua história, marcas
diferenciadas das demais do currículo pedagógico brasileiro. Surge em meio a
profundas mudanças e crise gerada pela Revolução Industrial no campo econômico,
pela Revolução Francesa no campo político e no campo social pelo capitalismo. No
Brasil foi marcada por várias mudanças ocorridas no cenário político, acompanhou a
consolidação da república, o processo modernizador proposto pelo presidente Getúlio
Vargas, a ditadura militar e a redemocratização do país.
A disciplina Sociologia é analisada em três momentos dentro do currículo escolar do
ensino médio: Período de Institucionalização (1891 – 1941); Período de Alijamento
(1942-1981) e Período de Reinserção (1982 – dias atuais), mas com a ressalva que
seu retorno em 1982 não foi por completo, uma vez que o cenário político no Brasil
ainda era de muita tensão quanto à abertura democrática. A inclusão das disciplinas
de Sociologia e Filosofia na grade curricular do ensino médio brasileiro contribui de
modo característico e específico na construção de uma sociedade reflexiva,
compreensiva e investigadora. Que vem juntamente com outras disciplinas preparar
o educando para o exercício pleno da cidadania, na percepção das desigualdades e
da realidade a sua volta, criando assim um desenvolvimento social.
No início da década de 90, a LDBEN ganha uma nova Lei nº 9394/96, na qual
apresenta em seu artigo 2: A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.
No título V, capítulo II, seção IV, artigo 36, § 1º, afirma que os conteúdos, as
metodologias e as formas de avaliação devem ser organizados de tal forma que ao
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final do Ensino Médio o educando demonstre o domínio do conhecimento de Filosofia
e de Sociologia necessários ao exercício da cidadania.
A sociologia voltou como disciplina facultativa e diluída no currículo do ensino médio.
Quando em 28 de maio de 1997 o deputado federal Padre Roque Zimmermann (PTPR), apresentou o Projeto de Lei n° 3.178, para a volta das disciplinas de Sociologia
e Filosofia com caráter obrigatório em todas as séries do ensino médio, alterando o
artigo 36. Este projeto tramitou durante quatro anos e foi aprovado pelo senado em
setembro de 2001, fato que foi bastante comemorado pelos licenciados em sociologia
e sociólogos brasileiros que foram castrados quanto a sua formação profissional. As
razões colocadas para o veto foi que a inclusão das disciplinas no currículo iria onerar
a receita dos Estados e do Distrito Federal, pois acarretaria a contratação de
professores, visto que não havia no país formação suficiente de tais profissionais para
atender a demanda caso o projeto fosse sancionado.
Essa história de lutas seguiu até 2008, quando o presidente em exercício José de
Alencar sancionou no dia 02 de junho de 2008 a Lei nº 11.684 onde afirma que serão
incluídas a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias do ensino médio.
É notório que 2008 foi um marco na inserção da Sociologia nos meios educacionais,
pois ela não só voltou para o cenário educacional como disciplina, mas também
deixou de ser vista como tema transversal, alcançando uma maior respeitabilidade.
A Secretaria de Educação de Pernambuco com espírito desbravador, conduz a
elaboração de documentos norteadores do currículo como as Orientações Teórico
Metodológicas (OTMs), incluindo a disciplina de Sociologia no currículo,
demonstrando a importância com a disciplina em questão e incluindo um volume
específico para a EJA, onde, tanto a modalidade da EJA quanto à disciplina de
Sociologia convergem em essência, já que as duas surgem de necessidades
imediatas no campo social.
Não demorou para o cenário democrático mudar e, mais uma vez, alterar os percursos
educacionais brasileiro. Sofrendo mais um golpe, em 2016, através de uma MP[2], a
obrigatoriedade da disciplina do ensino de Sociologia dos currículo do ensino básico
nacional, essa alteração fazia parte da chamada Reforma do Ensino Médio, a
instabilidade vivenciada pela disciplina de Sociologia no currículo nacional, muito se
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assemelha a história vivenciada pela Educação de Jovens e Adultos, principalmente,
ao que tange a sua resistência de se fazer presente, e dialogar com o hoje, com a
realidade enfrentada pelo educando, instigando a criticidade ao exercício da
cidadania.
A Sociologia no currículo da EJA
De forma bastante direta e pragmática dizemos que o objeto da Sociologia é o estudo
do comportamento humano inserido no meio social e em associação, nos grupos,
instituições em processos que interligam os indivíduos. Em suma à Sociologia traz,
em sua essência o debruçar-se sobre aquilo que garantiu e garante a permanência
dos indivíduos sobre a terra, que é viver em coletividade, ou seja, ser um ser social.
A natureza humana é o conjunto de relações sociais historicamente
determinadas. Mas o conjunto das relações sociais é contrário em todo o
momento e está em contínuo desenvolvimento, assim como a natureza do
homem não é algo homogêneo para todos os homens e em todos os tempos.
(GRAMSCI, 2000, p.376).

Pensar Sociologia na EJA, é pensar na mais pura sintonia de estudar o indivíduo e
todo seu entorno, seu meio e a práxis dos conceitos sociológicos, considerando
tempo e demais aspectos que os educandos estão inseridos, proporcionando
ferramentas que lhes possibilitem ter maior nitidez da sociedade em que estão
inseridos, os tornando sujeitos e protagonistas conscientes de sua própria história.
A EJA a partir da problematização de seus sujeitos, suas concepções de
aprendizagem, práticas pedagógicas que contribui ao acesso à educação crítica e de
qualidade, e possibilita o exercício pleno da cidadania, que segundo Gonh “se constrói
como um processo interno, no interior da prática social em curso, com fruto do
acúmulo das experiências engendradas (GONH, 1997, p.30). A Sociologia fornece
instrumentos que aguçam a criticidade, e a valorização do convívio social respeitável
e respeitoso, de princípios como a alteridade, propiciando ao educando o
protagonismo e crescimento social com bases sólidas no intelecto.
Como norteia a BNCC, a admissão TDIC (Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação) ou podemos também chamá-las de Tecnologias Informacionais, nas
aulas de Sociologia é uma realidade, contextualizar a aldeia global, seu sistema de
redes, e as comunidades virtuais, um tanto mais eficazes para o engrandecimento do
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processo de ensino aprendizado, porém, e uso de exemplos da própria produção
cultural, está bem mais contextualizada com o público mais jovem, que, também, é
um público encontrado dentro da realidade da EJA. Muitas vezes o professor precisa
lançar mão da “imaginação sociológica” (MILLS, 1972), pois contextos sociais
diversos e precários, impedem a construção de uma metodologia de ensino,
adequada para o público ao qual se destina, inviabilizando o uso de recursos digitais.
Por mais que boa parte da população possua ferramentas digitais, ainda que
limitadas, há também um bom quantitativo de educandos que estão excluídos
digitalmente, uma realidade ainda mais crítica se pensarmos na EJA Campo. A BNCC
pauta num modelo integralizado, dividido em áreas, menos fragmentado e que
permite um olhar pleno e interligado, seguindo critérios que abarque o máximo
possível da proposta, o currículo da EJA de Pernambuco segue vias que considerem
o tempo pedagógico e as próprias especificidades da EJA e do seu público.

[1] BERGER, P. Perspectivas sociológicas: uma visão humanística, trad. D. Garschagen,

Petrópolis: Vozes, 1972, pp. 35-64.
[2] Medida Provisória nº 746, de 22/09/16, que visa reformular o formato e o conteúdo

pedagógico da etapa escolar do ensino médio.
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3.4.5.1 SOCIOLOGIA - ORGANIZADORES CURRICULARES
1º MÓDULO

Habilidade da Área da BNCC

Habilidades específicas dos Componentes

Objetos do Conhecimento

(EM13CHS101)
Identificar, analisar e comparar diferentes fontes
e narrativas expressas em diversas linguagens,
com vistas à compreensão de ideias filosóficas e
de processos e eventos históricos, geográficos,
políticos, econômicos, sociais, ambientais e
culturais.

(EMEJACHS101M1SO01PE)
Analisar os conceitos, narrativas e métodos constitutivos,
concepções teóricas clássicas e contemporâneas da
Sociologia e demais Ciências Sociais, bem como os
fenômenos sociais, abordando variadas formas de vida
humana, a busca, controle e institucionalização do poder,
a organização, influência, estruturação e transformação
social.

O surgimento da Sociologia;
Senso comum X ciência;
A interpretação sociológica: desnaturalização e
estranhamento;
Clássicos da Sociologia: A episteme sociológica,
fontes e narrativas controle, poder e transformação
social;
As disciplinas que compõem as Ciências Sociais
(Antropologia, Ciência Política e Sociologia).

(EM13CHS102)
Identificar, analisar e discutir as circunstâncias
históricas, geográficas, políticas, econômicas,
sociais, ambientais e culturais de matrizes
conceituais (etnocentrismo, racismo, evolução,
modernidade, cooperativismo/desenvolvimento
etc.), avaliando criticamente seu significado
histórico e comparando-as a narrativas que
contemplem outros agentes e discursos.

(EMEJACHS102M1SO02PE)
Identificar, analisar e compreender os conceitos básicos
da Sociologia, bem como os processos por meio dos
quais o indivíduo torna-se um ser social, considerando a
formação social, os padrões e as normas culturais em
distintas sociedades, percebendo acentuadas mudanças
temporais em múltiplos lugares.

Comunidade e sociedade: conceitos, processos de
transformação nas relações entre grupos e
indivíduos.
Socialização e instituições: o processo de formação
das identidades.
Vida em Sociedade e transformações sociais.
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(EM13CHS204)
Comparar e avaliar os processos de ocupação do
espaço e a formação de territórios,
territorialidades e fronteiras, identificando o papel
de diferentes agentes (como grupos sociais e
culturais, impérios, Estados Nacionais e
organismos internacionais) e considerando os
conflitos populacionais (internos e externos), a
diversidade étnico-cultural e as características
socioeconômicas, políticas e tecnológicas.

(EMEJACHS204M1SO03PE)
Compreender fatos, consequências e implicações
advindas do processo de colonização: domínio,
exploração, controle e imposição de valores culturais aos
povos colonizados, percebendo com isso conceitos
bipartidos, quanto ao que é civilizado, evoluído e o que é
atrasado, selvagem, identificando a função dos agentes
sociais, seus discursos e as características étnico-culturais, econômicas e políticas de diferentes conflitos e
compreendendo diferentes processos sociais através das
teorias de sociólogos de teorias distintas,
proporcionando a avaliação teórica por parte dos alunos.

Indivíduo, sociedade e poder: Max Weber (ação
social e dominação);
Émile Durkheim (fato social e consciência coletiva);
Karl Marx (ideologia, alienação e superestrutura);
Michel Foucault (microfísica do poder e biopoder).

(EM13CHS104)
Analisar objetos e vestígios da cultura material e
imaterial de modo a identificar conhecimentos,
valores, crenças e práticas que caracterizam a
identidade e a diversidade cultural de diferentes
sociedades inseridas no tempo e no espaço.

(EMEJACHS104M1SO04PE)
Reconhecer, contextualizar, apreender e analisar de
modo crítico o conceito de cultura em toda sua
amplitude, seus processos de formação, e percebendo a
relação entre comunicação de massa, ideologia e cultura,
na padronização de opiniões, gostos e comportamentos,
trazendo à reflexão o consumismo e a cultura de massa,
bem como seus impactos na sociedade e importância dos
valores hegemônicos na vida social e política nas
sociedades contemporâneas.

Cultura: conceito, elementos, tipos e funções;
Cultura: dimensões, diversidade e difusão de
informações e conhecimentos;
Indústria cultural e meios de comunicação de massa:
sociedade, ideologia e consumo;
Cultura e Relativismo cultural: nós e os outros.
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SOCIOLOGIA
2º MÓDULO

Habilidade da Área da BNCC
(EM13CHS302)
Analisar e avaliar criticamente os impactos
econômicos e socioambientais de cadeias
produtivas ligadas à exploração de recursos
naturais e às atividades agropecuárias em
diferentes ambientes e escalas de análise,
considerando o modo de vida das populações
locais – entre elas as indígenas, quilombolas e
demais comunidades tradicionais – suas práticas
agroextrativistas e o compromisso com a
sustentabilidade.

Habilidades específicas dos Componentes

Objetos do Conhecimento

(EMEJACHS302M2SO01PE)
O Brasil e suas raízes históricas na desigualdade no
Conhecer os modos de vida, hábitos culturais e o uso de
mundo do trabalho: o combate aos preconceitos e
recursos naturais pelas populações locais e comunidades
estereótipos no mercado de trabalho.
tradicionais ao longo da história, analisando os processos Desigualdades étnico-racial: conflitos de ocupação do
de luta e resistência na ocupação do Brasil (indígenas,
território brasileiro entre indígenas e quilombolas.
quilombolas e europeus).

(EM13CHS401)
Identificar e analisar as relações entre sujeitos,
grupos, classes sociais e sociedades com culturas
distintas diante das transformações técnicas,
tecnológicas e informacionais e das novas formas
de trabalho ao longo do tempo, em diferentes
espaços (urbanos e rurais) e contextos.

(EMEJACHS401M2SO02PE)
Conhecer e analisar as bases econômicas da sociedade,
formas de estratificação social e as transformações
ocorridas nas relações de trabalho, percebendo a
diversidade e as formas de desigualdades sociais nas
diferentes sociedades.

Modos de produção;
Estratificação social;
Desigualdades sociais;
Mobilidade social.
As desigualdades de gênero e étnico-raciais no
mercado de trabalho.

(EM13CHS404)
Identificar e discutir os múltiplos aspectos do
trabalho em diferentes circunstâncias e contextos
históricos e/ou geográficos e seus efeitos sobre as
gerações, em especial, os jovens, levando em
consideração, na atualidade, as transformações
técnicas, tecnológicas e informacionais.

(EMEJACHS404M2SO03PE)
Conhecer e compreender as transformações ocorridas e
as distinções do mundo do trabalho em cenários e
contextos diversos do tempo, compreendendo e
analisando as profundas mudanças nas relações e
formatos de trabalho pós 3ª e 4ª Revolução industrial e
refletindo quanto ao aumento da produtividade e o
incentivo à redução da jornada de trabalho.

A precarização do trabalho no mundo globalizado:
vínculos informais de trabalho, terceirização,
empreendedorismo e multifuncionalidade;
Profissões ameaçadas pelo avanço das tecnologias e
os impactos da nova configuração do trabalho para as
gerações futuras;
Os sindicatos e seus desafios.
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(EM13CHS501)
Analisar os fundamentos da ética em diferentes
culturas, tempos e espaços, identificando
processos que contribuem para a formação de
sujeitos éticos que valorizem a liberdade, a
cooperação, a autonomia, o empreendedorismo, a
convivência democrática e a solidariedade.

(EMEJACHS501M2SO04PE)
Compreender criticamente a construção sociohistórica
lesiva do comportamento humano, propiciada pelo meio
cultural e instituições sociais, identificando a criação da
Sociedade Civil organizada no Brasil como instrumento
de luta contra a desigualdade social, as injustiças, os
preconceitos e a violência, adotando princípios éticos,
solidários e democráticos de respeito aos Direitos
Humanos.

Sociologia e Educação
Escola, socialização, reprodução e transformações
sociais;
Vulnerabilidade social, políticas públicas e
planejamento;
Violência, juventude, culturas juvenis, diferença,
alteridade e individualidade.
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SOCIOLOGIA
3º MÓDULO

Habilidade da Área da BNCC

Habilidades específicas dos Componentes

Objetos do Conhecimento

(EM13CHS201)
e caracterizar as dinâmicas das populações, das
mercadorias e do capital nos diversos continentes,
com destaque para a mobilidade e a fixação de
pessoas, grupos humanos e povos, em função de
eventos naturais, políticos, econômicos, sociais,
religiosos e culturais, de modo a compreender e
posicionar-se criticamente em relação a esses
processos e às possíveis relações entre eles.

(EMEJACHS201M3SO01PE)
Discutir o aspecto político, cultural e histórico do
Pensamento Social Brasileiro frente às novas demandas
sociais, do respeito às diferenças, à dignidade, e o
combate à exclusão.

Etnias, xenofobia e conflitos territoriais;
Mundialização do capital e a liquidez das relações: o
lugar antropológico e o não-lugar;
Heterotopias: diferenças de posição.

(EM13CHS403)
(EMEJACHS403M3SO02PE)
Movimentos sociais;
Caracterizar e analisar os impactos das
Analisar e avaliar o contexto de inovações tecnológicas,
Violações aos Direitos do Trabalho no Brasil e no
transformações tecnológicas nas relações sociais e
novas configurações sociais, reestruturação da
mundo: trabalho escravo, trabalho infantil, assédio
de trabalho próprias da contemporaneidade,
produtividade e flexibilização das relações de trabalho no
moral e sexual, discriminação de gênero, raça e
promovendo ações voltadas à superação das
cenário de mundo globalizado, da precarização da mão portadores de deficiência no local de trabalho, tráfico
desigualdades sociais, da opressão e da violação
de obra e fragilidade do trabalho informal, identificando
humano.
dos Direitos Humanos.
situações de exploração e dolo; pensando em
possibilidades e formas de superação das circunstâncias
de violação dos Direitos Humanos.
(EM13CHS502)
Analisar situações da vida cotidiana, estilos de
vida, valores, condutas etc., desnaturalizando e
problematizando formas de desigualdade,
preconceito, intolerância e discriminação, e
identificar ações que promovam os Direitos

(EMEJACHS502M3SO03PE)
Analisar e refletir sobre as formas de padrões, normas e
valores de comportamentos sociais, avaliando
criticamente, desnaturalizando posturas preconceituosas
e intolerantes contra sexualidades, raça e gênero,
discutindo a laicidade do Estado e buscando combater

Laicidade, pluralismo e intolerância religiosa;
Preconceito e desigualdade de gênero;
Identidade, sexualidade, orientação e expressão de
gênero.

232

Humanos, a solidariedade e o respeito às
diferenças e às liberdades individuais.

todas as formas de manifestação de intolerância
religiosa.

(EM13CHS602)
Identificar e caracterizar a presença do
paternalismo, do autoritarismo e do populismo na
política, na sociedade e nas culturas brasileira e
latinoamericana, em períodos ditatoriais e
democráticos, relacionando-os com as formas de
organização e de articulação das sociedades em
defesa da autonomia, da liberdade, do diálogo e
da promoção da democracia, da cidadania e dos
direitos humanos na sociedade atual.

(EMEJACHS602M3SO04PE)
Identificar analogias entre a sociedade e o Estado,
público e privado, o uso do poder político privilegiando
de forma particular grupos ou classes sociais, analisando
criticamente a função e atuação política no que tange o
respeito à lei e à democracia, a função dos partidos
políticos e dos órgãos do poder político.

Política, poder e Estado: ordem político-social,
instituições e funcionamento das regulações e leis em
contexto histórico e filosófico.
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4. ITINERÁRIOS FORMATIVOS

OS REFERENCIAIS NORMATIVOS E A DEFINIÇÃO DOS ITINERÁRIOS
FORMATIVOS EM PERNAMBUCO
Os Itinerários Formativos são parte integrante do Novo Ensino Médio e compreendem
cada conjunto de situações e atividades educativas ofertadas pelas instituições e
redes de ensino, e que os estudantes podem escolher conforme seu interesse, para
aprofundar e ampliar aprendizagens em uma ou mais áreas de conhecimento, além
de se prepararem para o prosseguimento de estudos ou para o mundo do trabalho,
com a finalidade de contribuir para a construção de soluções de problemas
específicos da sociedade.
De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM),
atualizadas pelo Conselho Nacional de Educação em novembro de 2018, são metas
também desta parte integrante do Currículo consolidar a formação integral dos
estudantes, que devem desenvolver autonomia para realizar seus projetos de vida;
promover valores universais, como ética, liberdade, democracia, justiça social,
pluralidade, solidariedade e sustentabilidade, bem como desenvolver habilidades
para ter uma visão de mundo ampla e heterogênea, tomar decisões e saber agir em
diferentes contextos.
Os Itinerários Formativos são organizados a partir de quatro eixos estruturantes:
Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural e
Empreendedorismo. Estes eixos visam integrar e integralizar os diferentes arranjos
de Itinerários Formativos, bem como criar oportunidades para que o (a) estudante
vivencie

experiências

educativas

profundamente

associadas

à

realidade

contemporânea, que promovam a sua formação pessoal, profissional e cidadã. Para
tanto, buscam envolvê-lo (la) em situações de aprendizagem que permitam produzir
conhecimentos, criar, intervir na realidade e empreender projetos presentes e futuros.
No eixo de Investigação Científica, o objetivo é que o (a) estudante amplie a
capacidade 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
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Profissional, bem como a temáticas de seu interesse. Aqui, o foco pedagógico é a
pesquisa científica, que pressupõe a identificação de uma dúvida, questão ou
problema, formulação de hipóteses, experiências e soluções.
Em Processos Criativos, a finalidade é ampliar as habilidades relacionadas ao pensar
e fazer criativo, capacitando o (a) estudante a idealizar e realizar projetos, por meio
da utilização e integração de diferentes linguagens, manifestações sensoriais,
vivências artísticas, culturais, midiáticas e científicas aplicadas. O foco é a
identificação e o aprofundamento de um tema ou problema, que orientará uma futura
elaboração, apresentação e divulgação de ação, produto, protótipo, modelo ou
solução criativa.
No eixo Mediação e Intervenção Cultural, a ênfase é desenvolver a capacidade do
estudante 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.
O intuito é ampliar a capacidade dos estudantes em mediar conflitos e propor
soluções para questões socioculturais e ambientais de sua comunidade.
Por fim, no eixo de Empreendedorismo, a meta é ampliar a capacidade do estudante
de mobilizar conhecimentos de diferentes áreas para empreender projetos pessoais
ou produtivos articulados ao seu projeto de vida, fortalecendo a sua atuação como
protagonistas da sua própria trajetória. Conhecendo a si próprio, o estudante
desenvolverá sua autonomia, foco e determinação para planejar e conquistar
objetivos pessoais ou criar empreendimentos voltados à geração de renda via oferta
de produtos e serviços, com ou sem uso de tecnologias.
Convém destacar que as habilidades desenvolvidas pelos Itinerários não são objetos
à parte do processo educativo do Ensino Médio da EJA. Elas estão diretamente
articuladas às Competências Gerais da Base Nacional Comum Curricular. Possuem,
no entanto, um caráter de aprofundamento. Apresentam um sentido de continuidade
a partir das habilidades, dos temas, dos conceitos que foram definidos, estudados e
vivenciados na BNCC, ou seja, nos elementos presentes na Formação Geral Básica
(FGB). Entende-se, desta forma, que os Itinerários estão articulados de modo a
promover estudos associados a eixos que representam os grandes desafios para a
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contemporaneidade, a fim de favorecer uma atuação mais crítica, fundamentada e
participativa por parte do estudante, seja de forma individual ou coletiva, em diversos
aspectos e espaços de sua vida cotidiana.
No tocante à carga horária, a Resolução CNE/CEB nº 1, de 28 de maio de 2021,
definiu para o segmento EJA Médio, seja ele presencial e/ou a distância, a carga
horária mínima de 1200 horas, nas quais 960 horas serão destinadas à Formação
Geral Básica (FGB) e 240 horas aos Itinerário Formativos. O Novo Ensino Médio da
EJA em Pernambuco será ofertado na configuração exigida, distribuindo a carga
horária de 1200 horas nos três módulos semestrais. A carga horária da FGB e dos
Itinerários Formativos são diferentes ao longo dos três módulos do Ensino Médio da
EJA (doravante EMEJA no decorrer do texto), havendo uma diminuição progressiva
da FGB e um aumento progressivo dos Itinerários Formativos, como podemos
observar no quadro abaixo:

Distribuição da Carga Horária dos Itinerários Formativos
Descrição

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

CH em hora- aula

Eletiva

20

-

-

20

Investigação Científica

40

-

-

40

Projeto de Vida

40

-

-

40

-

120

140

260

100

120

140

360

Aprofundamento

Total

Obrigatórias
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Esta distribuição assegura na transição dos (das) estudantes do ensino fundamental
para o ensino médio, às vezes com grande intervalo de tempo, o fortalecimento da
formação geral básica no primeiro módulo e a reflexão sobre seus projetos de ida, tão
importante para a continuidade dos estudos. Os módulos seguintes vão assegurar o
aprofundamento do itinerário formativo, com ampliação de carga horária para esta
parte do currículo.
4.1 FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS DOS ITINERÁRIOS FORMATIVOS
Os Itinerários Formativos que constituem, juntamente com a Formação Geral Básica,
a proposta curricular da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de Pernambuco estão
fundamentados pedagogicamente nos princípios da educação integral e da
interdisciplinaridade, conforme apontado pela Base Nacional Comum Curricular –
BNCC (BRASIL, 2018).
Assumir a educação integral como princípio pedagógico na formação dos (as)
estudantes da EJA representa tomar para si o compromisso com o desenvolvimento
desses sujeitos em suas dimensões física, cultural, socioemocional e cognitiva. Além
das competências sinalizadas na BNCC, esse cenário promove a construção de
possibilidades de atuação coletiva, com maior autonomia para acessar, selecionar e
construir pontos de vista frente às informações e conhecimentos disponíveis, para
buscar soluções criativas e fazer escolhas coerentes com projetos de vida pessoais
e com o impacto dessas escolhas.
Nesse sentido, os itinerários formativos propostos neste Currículo buscam contribuir
para fortalecer a autonomia e o protagonismo dos (das) estudantes da EJA, de forma
articulada com o trabalho realizado nas unidades curriculares referentes à Formação
Geral Básica. Os processos de ensino e aprendizagem, portanto, são planejados para
permitir aos (às) estudantes realizar reflexões sobre as próprias escolhas, a partir de
suas expectativas e necessidades, reconhecendo sua capacidade de organizar a
própria aprendizagem em ações didáticas planejadas pelo professor, num processo
interativo e contextualizado.
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Além do mais, os itinerários formativos propostos para a EJA possibilitam espaço para
a experiência do autoconhecimento, da construção identitária e de projetos de vida;
para a autoria, a crítica e a criatividade na produção de conhecimentos; e para
práticas participativas, colaborativas e corresponsáveis, tanto em âmbito local, quanto
em termos globais. Para isso, propicia aos (às) estudantes o envolvimento em
situações de aprendizagem que os permitam produzir conhecimento, criar, intervir na
realidade e empreender projetos presentes e futuros (BRASIL, 2018).
Os eixos estruturantes (Investigação científica, Processos Criativos, Mediação e
Intervenção Sociocultural e empreendedorismo) que integram os itinerários são
complementares, a fim de garantir que os estudantes experimentem diferentes
situações de aprendizagem e desenvolvam um conjunto de habilidades relevantes
para sua formação integral (BRASIL, 2018). A partir da investigação científica, dos
processos criativos, da mediação e intervenção sociocultural e do empreendedorismo
– numa perspectiva social –, os estudantes podem propor alternativas às suas
necessidades e expectativas, de maneira original e inventiva, a partir dos seus
estudos e vivências.
Esse processo indica a necessidade de superar a fragmentação disciplinar do
conhecimento e para isso, é fundamental considerar o contexto em que a escola está
inserida com foco em promover sentido ao que se aprende e favorecer o
protagonismo do estudante em sua aprendizagem e na construção de seu projeto de
vida. É indispensável levar em conta que o (a) estudante da EJA têm experiências de
vida e também profissionais que devem ser respeitadas como ponto de partida para
a construção de novos conhecimentos.
É neste contexto que a interdisciplinaridade se constitui também como um dos
fundamentos pedagógicos que norteiam os itinerários formativos estruturados para
formação dos estudantes da EJA nesta etapa de escolarização. Somente um enfoque
interdisciplinar possibilitará uma certa identificação entre o vivido e o estudado, desde
que o vivido resulte da inter-relação de múltiplas e variadas experiências. A
possibilidade de se situar no mundo, de compreender e criticar, só pode acontecer na
superação das barreiras existentes entre as disciplinas (BRASIL, 2002, p.105).
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A interdisciplinaridade, na forma que apresentamos, corresponde a uma perspectiva
ampla, que vai além do diálogo entre disciplinas, técnicas e métodos para melhor
compreensão de um objeto. O olhar demandado pelos Itinerários Formativos,
apresentados pela Rede Estadual de Pernambuco, exige a incorporação da
interdisciplinaridade voltada para a emancipação dos sujeitos (PERNAMBUCO,
2021).
Conforme Brasil (2002), a abordagem interdisciplinar, junto a uma postura crítica e a
um questionamento constante se constitui como possibilidade de enriquecimento por
novos enfoques, ou pela combinação de perspectivas diferentes. Esse movimento
incentiva a busca de caminhos alternativos que não apenas aqueles dos saberes
instituídos e institucionalizados.
Buscando fortalecer esse processo, os itinerários formativos propostos para a
modalidade de Educação de Jovens e Adultos - Ensino Médio, foram estruturados a
partir da integração entre as diversas áreas do conhecimento e da articulação entre
temáticas contemporâneas.
As referidas temáticas possibilitam ao estudante egresso, construir entendimentos
sobre o eu, o outro e o meio, despertando para o cuidado individual e coletivo, bem
como, compreender criticamente os contextos socioeconômicos, de modo a intervir
conscientemente no meio em que vive e se relaciona.
4.2 ITINERÁRIOS FORMATIVOS E A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Desde a aprovação da proposta do Novo Ensino Médio, em 2017, iniciou-se uma série
de discussões acerca de sua aplicabilidade na Educação de Jovens e Adultos. Com
a resolução nº 01 de maio de 2021 do Ministério da Educação veio a afirmação que
diz que todas as redes – enfatizando aqui a EJA - precisam trabalhar de forma
indissociável a Formação Geral Básica e os Itinerários Formativos.
Após a publicação da portaria específica para a EJA, tornou-se possível vislumbrar a
possibilidade de trabalhar os Itinerários formativos como forma de aprofundamento
dos conhecimentos gerais, de modo contextualizado e interdisciplinar, considerando
as especificidades do protagonista desse processo, o (a) estudante da EJA.

239

Em Pernambuco, o Novo Currículo do Ensino Médio para a Educação de Jovens e
Adultos tomou como referencial a resolução de 01 de maio de 2021 que iInstitui
Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos nos aspectos relativos
ao seu alinhamento à Política Nacional de Alfabetização (PNA) e à Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), e Educação de Jovens e Adultos à Distância.
4.3 A ESTRUTURA DOS ITINERÁRIOS FORMATIVOS PARA A EJA
Para a modalidade da Educação de Jovens e Adultos, os itinerários formativos são
organizados em seis trilhas integradas, visto que este modelo integrado proporcionará
tanto um aproveitamento mais eficaz para o estudante da EJA – já que vivenciará os
itinerários em um tempo pedagógico curto – quanto possibilitará aos professores um
trabalho interdisciplinar, no qual se configura como um aprofundamento do percurso
de ensino-aprendizagem transcorrido na formação geral básica.
Cada Trilha Integrada será composta de unidades curriculares obrigatórias, unidades
curriculares optativas e unidades curriculares eletivas. As unidades curriculares
obrigatórias seriam aquelas que, como o nome já diz, precisam ser obrigatoriamente
estudadas na perspectiva temática de cada trilha; as unidades curriculares optativas
seriam aquelas que, embora sejam obrigatórias, são apresentadas à escola como
possibilidades de escolha previamente definidas na própria trilha; enquanto que as
unidades curriculares eletivas serão desenvolvidas por cada escola tomando como
ponto de partida o seu contexto escolar, a sua realidade social no que diz respeito,
ao seu corpo docente, a sua estrutura física, e o perfil de estudante de EJA atendido
por cada escola.
Nesta organização, os quatro eixos estruturantes - Investigação Científica, Processos
Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural e Empreendedorismo - embasam as
unidades curriculares obrigatórias das seis trilhas de forma transversal. Cada unidade
curricular contemplada nessas trilhas apresenta uma habilidade específica e ementas
constituídas como sugestões de temáticas para viabilizar o desenvolver da unidade
de acordo com o contexto em que a escola está inserida.
Dentro dos três módulos do Ensino Médio da modalidade EJA, a organização dos
itinerários formativos se dará da seguinte forma: no primeiro módulo, que se configura
como um tronco comum e tem a mesma constituição em todas as trilhas, teremos três
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unidades curriculares obrigatórias: Educação Científica, introduzindo o trabalho
pedagógico com o eixo estruturante de Investigação Científica; Projeto de Vida, com
as especificidades da modalidade EJA; e Eletiva, uma unidade curricular que ficará a
critério de cada escola mediante as possibilidades de oferta pelos professores ali
lotados.
No segundo módulo, as unidades curriculares contemplam predominantemente os
eixos de Processos Criativos e de Mediação e Intervenção Sociocultural. No terceiro
módulo, trabalha-se com mais ênfase o eixo de Empreendedorismo. Dessa maneira,
as trilhas integradas proporcionam uma prática otimizada dos itinerários dentro da
carga horária usual da EJA no estado de Pernambuco.
As seis trilhas integradas contempladas dentro dos itinerários formativos para o
Ensino Médio da EJA são as seguintes:
- MatematizAÇÃO, design e criatividade, que integra as áreas de Linguagens,
Matemática e Ciências Humanas;
- Diversidade cultural e territórios, que integra as áreas de Linguagens e Ciências
Humanas;
- Tecnologias digitais, que integra as áreas de Matemática e Ciências da Natureza;
- Possibilidades em rede e humanização dos espaços, que integra as áreas de
Ciências Humanas e Matemática;
- Desenvolvimento social e sustentabilidade, que integra as áreas de Ciências
Humanas e Ciências da Natureza;
- Modos de vida, cuidado e inventividade, que integra as áreas de Linguagens,
Ciências da Natureza e Ciências Humanas;
4.4 PROJETO DE VIDA
A unidade curricular Projeto de Vida, que integra este Currículo, se constitui como um
dos princípios específicos que devem orientar esta modalidade de ensino. Conforme
estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio, o projeto de vida
representa um dos sentidos da Educação Integral (BRASIL, 2018). A formação dessa
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natureza defende, principalmente, que o respeito às diversidades culturais, religiosas,
étnicas, raciais, sexuais e de gênero não seja apenas um princípio, mas também uma
estratégia formativa para os jovens e adultos nas suas multidimensionalidades
(PERNAMBUCO, 2021).
Nesse sentido, o Projeto de Vida é considerado como estratégia de reflexão sobre a
trajetória escolar na construção das dimensões pessoal, cidadã e profissional dos (as)
estudantes do EMEJA (BRASIL, 2018). Em qualquer etapa em que nos encontremos,
podemos ampliar a consciência da vida como um projeto que se redefine
continuamente com novos conhecimentos, experiências, vivências. Esse processo
pode tornar-se muito mais enriquecedor, quando estamos atentos e o desenvolvemos
intencionalmente em nós mesmos e nos demais.
Do ponto de vista das possibilidades pedagógicas, esta unidade curricular será
referenciada na perspectiva da formação integral do ser humano, constituindo-se em
um momento formativo para os (as) estudantes da EJA refletirem acerca das suas
potencialidades, de sua capacidade de escolha, bem como de sua resiliência em
relação às consequências de seus atos, sua autonomia, curiosidade e autogestão,
num constante diálogo entre identidade e reconhecimento social. Refere-se, portanto,
à relação entre o eu, indivíduo que se reconhece capaz de escolhas autônomas e sua
interação com o outro em contextos diversos, dentro e fora do ambiente escolar
(PERNAMBUCO, 2021).
Essa perspectiva de formação visa o desenvolvimento do estudante em todas as suas
dimensões, pois o enxerga não apenas cognitivamente, mas também social,
emocional, cultural, espiritual e fisicamente. Partindo desse princípio, na EJA, o
Projeto de Vida deve possibilitar espaço para o afloramento de perspectivas que estão
no cerne das histórias e contextos de vida desses estudantes. Portanto,
autoconhecimento, espiritualidade, lazer, afetividade, família e mundo do trabalho,
entre outras, se constituem como interesses e necessidades dos jovens e adultos que
precisam ser considerados nesta unidade curricular.
Muitas vezes, ao pensarmos no futuro, focamos ou em uma ou em outra dimensão
de nossa vida, como os estudos ou o trabalho. O projeto de vida, porém, não deve se
restringir a um objetivo específico de uma dimensão. Ele deve se constituir como
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orientação para que cada estudante da EJA se conheça melhor, descubra seus
potenciais e os caminhos mais promissores para a sua realização em todas as
dimensões (MORAN, 2009).
É comum, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, uma diversidade de
experiências e vivências que dialogam com expectativas e interesses distintos dos
estudantes. Seus projetos de vida estão associados às expectativas que são
construídas a partir de sua relação com as famílias, os amigos, os professores, a
igreja, o mercado, entre outros segmentos que, a partir de cada realidade, estruturam
referenciais e contribuem para a construção e reconstrução de projetos em diferentes
dimensões.
Por esta razão, a escola precisa ser um ambiente de acolhimento, curiosidade,
criatividade e que possibilita ao estudante planejar seu percurso a fim de atingir suas
metas. Para isso, os estudantes devem ser conduzidos à reflexão em relação ao
conhecimento de si, do outro e da contribuição que podem dar para a sociedade em
que estão envolvidos; sempre em busca de torná-los protagonistas em suas histórias
(PERNAMBUCO, 2021, p. 48). Ser protagonista é ser capaz de refletir, construir e
operacionalizar um projeto de vida de maneira autônoma e ética.
A Unidade Curricular Projeto de Vida será trabalhada no Módulo I do EMEJA, a partir
das dimensões: Autoconhecimento e Diversidade, Vínculo social e historicidade,
Autonomia e Protagonismo.
No Autoconhecimento e Diversidade é evidenciado que os seres humanos possuem
múltiplas dimensões (material, sensorial, emocional, mental e espiritual), e que o
respeito a diversidade é fundamental no desenvolvimento de novos valores e visões
de mundo, aspectos importantes a serem considerados na construção de projetos de
vida.
A dimensão Vínculo social e historicidade, ressalta a importância das experiências
relacionais com os outros e também com o mundo, considerando que os projetos de
vida devem estar associados à convivência com a família, com os amigos,
professores, mídias, práticas religiosas, mercados dentre outros segmentos.
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Na dimensão Autonomia e Protagonismo considera-se o estudante da EJA como
sujeito de suas escolhas e da materialização de suas ações em várias dimensões da
vida.
Tabela 1: Unidade Curricular – Projeto de Vida.

UNIDADE CURRICULAR - PROJETO DE VIDA

PERÍODO

DIMENSÕES

OBJETIVOS

EMENTA

MÓDULO I
EMEJA

Autoconhecimento e
Diversidade

Perceber-se como
protagonista na construção
de seu projeto de vida,
considerando sua
multidimensionalidade,
necessidades e contexto
social;
Reconhecer a importância do
acolhimento à diversidade
como forma de ampliação
das possibilidades para as
suas escolhas.

Conhecimento de si e do outro.
Compreensão das múltiplas
dimensões (material, sensorial,
emocional, mental e espiritual)
que constituem os seres
humanos;
Compreensão da relação entre
a constituição da sua identidade
e as experiências coletivas;
Reconhecimento do respeito à
diversidade como possibilidade
de construir novos valores e
uma nova forma de enxergar o
mundo.

Vínculo social e
historicidade

Reconhecer-se como
integrante de diferentes
grupos, percebendo que suas
escolhas repercutem em si,
no outro e no entorno social.

Identificação das relações com
a família, amigos, igreja,
professores, mercado, mídia,
entre outros.

Autonomia e
Protagonismo

Reconhecer potencialidades
e fragilidades para enfrentar
desafios e alcançar objetivos
pessoais, relativos às
dimensões de afetividade,
espiritualidade, lazer, saúde,
família, mundo do trabalho,
entre outras, bem como agir
ativamente na superação de
situações de estresse,
conflitos e adversidade;
Planejar e organizar projetos
pessoais, considerando as
diversas dimensões de vida.

Compreensão da concepção de
trabalho associada à
produtividade e profissão com
inclusão do papel das atividades
laborais no processo de
humanização;
Identificação de aspirações que
orientem escolhas, esforços e
ações em relação à sua vida
pessoal, profissional e cidadã.
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Esportes, União dos Dirigentes Municipais de Educação; coordenação Ana Coelho
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4.5 TRILHAS INTEGRADAS

4.5.1 Linguagens E Humanas
Trilha: Diversidade Cultural e Territórios

Unindo os conteúdos das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e das Linguagens e
suas Tecnologias, a Trilha Diversidade cultural e territórios aborda questões
importantes presentes no cotidiano da sociedade que, ao serem contestadas,
debatidas, postas em reflexão e ressignificados, buscam provocar uma nova prática
social.
A Trilha trata de aspectos relativos à diversidade cultural, linguística, corporal e
artística, nas noções de territorialidade, constituídas e reconfiguradas nas relações
de poder, nas práticas sociais construídas historicamente, na interculturalidade, nos
espaços políticos e de participação, nas relações sociais, enfim, elementos
integrantes dos processos identitários.
Assim, espera-se que, ao finalizar esta Trilha, o (a) estudante da EJA compreenda os
processos de construção identitária dos povos fundados em questões culturais,
políticas e sociais e suas implicações na constituição de territórios, assim como reflita
sobre a diversidade cultural apresentada em contextos diversos. A cultura, aqui, é
concebida como um “processo de produção de expressões materiais, símbolos,
representações e significados que correspondem a valores éticos, políticos e
estéticos que orientam as normas de conduta de uma sociedade” (DCNEM, 2018,
p.3), nas perspectivas local, regional, nacional e global.
Na materialização da Trilha, a valorização das falas dos jovens, adultos e idosos para
compreender e ressignificar os discursos, norteia a prática pedagógica na área de
Linguagens. Já nas Ciências Humanas, a temática é estudada a partir da esfera da
política, sobretudo, no que diz respeito às relações de poder correspondentes aos
processos de produção e de expressão das práticas culturais.
Conceitos como democracia, cidadania, diversidade, protagonismo e ética são
mobilizados nesta Trilha e unem-se para a construção da identidade do estudante
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sob a ótica da cultura e da territorialidade. Isto posto, compreende-se que a
democracia assegura o exercício da cidadania, propicia o respeito à diversidade
cultural e linguística, desperta o protagonismo e a ética. Esses últimos compõem
ações propostas para um estudante da EJA que, consciente de sua identidade e valor,
é capaz de intervir na realidade, com vistas à mudança de sua própria história e
também do coletivo.
Para o êxito deste trabalho, no entanto, é necessário
(...) encarar uma nova forma de se trabalhar nesta modalidade de ensino, por
meio de uma valorização de seus atributos culturais. Destacando-se os
significados que cada aluno carrega consigo e orquestrando suas
pessoalidades e individualidades a um plano de ensino inovador, que procure
um fim no aluno, e que o mesmo consiga se enxergar como um agente
histórico, pertencente ao meio em que vive, e atuante nas esferas públicas
como um cidadão educado e capaz. (DUTRA; ALVES, 2017, p.408)

Considerar a diversidade cultural dessa modalidade e também determinar o papel da
escola e do professor na condução de um trabalho que considere as questões
pessoais, coletivas e culturais dos estudantes, é fundamental, pois, para o processo
educacional contemporâneo da Educação de Jovens e Adultos.

Referências
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Cajazeiras, n. 2, suplementar, p. 406-415, set. de 2017.
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Comum Curricular. Brasília, 2018.
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TRILHA INTEGRADA - LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS e CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS
TRILHA: DIVERSIDADE CULTURAL E TERRITÓRIOS
Perfil do egresso: Ao concluir esta trilha, o/a estudante deverá ser capaz de compreender os processos de construção identitária dos povos a partir de questões
culturais, linguísticas, políticas e sociais e suas implicações na constituição de territórios, refletindo sobre a diversidade cultural apresentada em diferentes
contextos e produzindo intervenções se utilizando das práticas de linguagem (verbal, não-verbal, multimodal, corporal e artística) de maneira criativa, engajada e
empática.
Cursos Superiores relacionados
Antropologia, Ciência Política, Ciências Sociais, Serviço Social, Economia, Geografia, História, Relações Internacionais, Secretariado, Filosofia, Sociologia, Letras,
Educação Física, Arte (cênica, visual, dança, música), Jornalismo, entre outros relacionados.
1º Módulo EMEJA
PERÍODO

UNIDADE
CURRICULAR
OBRIGATÓRIA

EIXO ESTRUTURANTE
PREDOMINANTE

HABILIDADE DA UNIDADE
CURRICULAR

EMENTA

1º Módulo EMEJA

Educação
Científica
(40h)

Investigação Científica

(EMEJAIFLGGCHS02PE01)
Levantar e testar hipóteses sobre
variáveis que interferem na
explicação ou resolução de
problemas, em processos de
diversas naturezas, nas áreas de
conhecimento, contextualizando os
conhecimentos em sua realidade
local e utilizando procedimentos e
linguagens adequados à
investigação científica.

Diferenciação de ciência e filosofia. A natureza da
ciência e tecnologia. Curiosidade Científica.
Identificação e diferenciação das etapas da construção
do conhecimento científico. Identificação de áreas de
interesse/atuação. Elaboração do problema de
pesquisa. Elaboração de hipóteses. Fontes de
informação (orais, materiais, imagéticas/ audiovisuais,
escritas etc.). Processos metodológicos. Processamento
e análise de dados. Registro de conclusões.
Posicionamento sobre os resultados da investigação.
Elaboração orientada de um projeto de
pesquisa e/ou um resumo expandido relacionado a
uma situação problema vivenciada na realidade local ou
cotidiana do aluno.

Formação
Docente:
Professores/as
das quatro Áreas
de Conhecimento
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1º Módulo EMEJA

Projeto de Vida
(40h)

Ver orientações no Quadro 1 da Unidade Curricular Projeto de Vida

Formação
Docente:
Professores/as
das quatro Áreas
de Conhecimento
1º Módulo EMEJA

Eletiva
(20h)
Formação
Docente:
Professores/as
das quatro Áreas
de Conhecimento
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2° Módulo EMEJA
PERÍODO

UNIDADE
CURRICULAR
OBRIGATÓRIA

EIXO ESTRUTURANTE
PREDOMINANTE

HABILIDADE DA UNIDADE
CURRICULAR

EMENTA

2º Módulo EMEJA

Incubadoras de
Projetos Sociais

Processos criativos

(EMEJAIFLGGCHS03PE04)
Selecionar e mobilizar
conhecimentos e recursos criativos
das áreas de conhecimento para
desenvolver projetos para
comunidade, bairro e/ou cidade,
voltados para as potencialidades
socioculturais, ambientais,
econômicas locais, com foco na
inclusão e inovação social.

Pesquisa dos interesses, experiências das/os estudantes
no trabalho em equipe, com comunidade, com projetos
comunitários, quais projetos comunitários conhecem
ou ações que podem se tornar um projeto viável.
Realização de leitura e exposição de texto sobre
incubadoras de projeto sociais.
Identificação de ações e/ou projetos locais.
Elaboração de projetos comunitários e subsídios à
captação de recursos para seu desenvolvimento.
Realização de atividades de formação de lideranças.
Articulação de parcerias com instituições de fomento
de projetos sociais.
Realização de encontros de trocas de experiências
entre estudantes, comunidades e parceiros de fomento
de projetos, e apresentação de experiências de
organizações comunitárias exitosas.

(40h)

Formação
docente:
professores/as
das quatro Áreas
de Conhecimento
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2º Módulo EMEJA

Culturas Africanas
e Culturas dos
Povos Indígenas
(40h)

Mediação e
intervenção
sociocultural

Formação
docente: História,
Sociologia, Arte,
Educação Física

PERÍODO

UNIDADE
CURRICULAR
OPTATIVA

EIXO ESTRUTURANTE
PREDOMINANTE

2º Módulo EMEJA

Ética e Cidadania
(40h)

Investigação científica

Formação
docente: Filosofia,
Geografia,
Sociologia,
História

(EMEJAIFLGGCHS08PE05)
Identificação e problematização das relações culturais
Selecionar e mobilizar
étnico-raciais, grupos de idade e gerações, gêneros,
conhecimentos sobre as culturas de
organização social, parentesco e a família.
matriz africana e dos povos
Reflexão sobre as produções e práticas culturais,
indígenas, sua luta e resistência,
literárias, linguísticas, corporais, artísticas e religiosas.
para propor ações individuais e/ou
Estudos envolvendo as produções culturais de
coletivas de mediação e intervenção matriz africana e dos povos indígenas. Compreensão do
social, artístico-cultural ou
conceito de interculturalidade.
ambiental, visando superar
Planejamento, execução e avaliação de
situações de estranheza,
projetos de intervenção social, artístico, cultural ou
preconceito e conflitos
ambiental, de modo a (re)conhecer e valorizar as
interculturais, colaborando para o
identidades e diversidade cultural desses povos.
convívio democrático com a
diversidade humana e para o
cuidado com o meio ambiente.
HABILIDADE DA UNIDADE
CURRICULAR

EMENTA

(EMEJAIFLGGCHS03PE06) Levantar Estudo sobre os temas cidade, cidadania e qualidade de
e testar hipóteses por meio de
vida, Estado democrático, totalitarismo, ética, liberdade
situações-problemas do atual
e participação.
contexto sociopolítico e cultural no
Introdução à pesquisa como metodologia básica de
âmbito local, regional, nacional e
estudos, na construção/aquisição de conhecimentos.
global, utilizando procedimentos
Realização de leitura de textos de diferentes
metodológicos próprios da
gêneros/mídias (literatura, música, teatro, charges,
investigação filosófica, tendo em
entre outros), considerando a importância dos
vista o aprofundamento da
conhecimentos das ciências humanas e sociais
compreensão de conceitos,
aplicadas como ferramentas para o enfrentamento de
processos, relações e significados,
situações problemas que envolvam o cotidiano.
no campo da ética e da cidadania e
de seus desdobramentos na vida da
juventude.
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2º Módulo EMEJA

Poesia de
Resistência e de
Re-existência
(40h)

Formação
docente: Língua
Portuguesa,
Língua Inglesa,
Arte, Educação
Física História,
Sociologia e
Filosofia

Investigação científica (EMEJAIFLGGCHS03PE07) Levantar
e testar hipóteses sobre a
organização, o funcionamento e/ou
os efeitos de sentido, de
enunciados e discursos em diversas
obras ou eventos poéticos,
situando-os no contexto de sua
produção.

Promoção da leitura, escuta, declamação e análise de
poemas que compõem as batalhas de performances
poéticas que considerem aspectos relacionados à
diversidade cultural e linguística e abordem temas
polêmicos (racismo, machismo, homofobia,
preconceito, invisibilização, silenciamento etc.). Debate
crítico sobre a literatura poética contemporânea,
marginal e periférica, por meio da fruição e vivência
poética.
Apreciação de processos criativos e estudos da "Poesia
Marginal" Pernambucana.
Ampliação dos vários gêneros literários e suas
especificidades, aspectos estéticos, estilísticos,
semióticos e linguísticos, por meio de fruição, vivências
e reflexão crítica sobre diversas obras ou eventos
poéticos. Compreensão do funcionamento da língua
portuguesa e seus efeitos de sentido.
Produção e vivências literárias representadas em
encenações, performances, organização de saraus,
produções visuais em libras, entre outros, que
valorizem a diversidade cultural e linguística e o
respeito às diferenças.
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3º Módulo EMEJA
PERÍODO

UNIDADE
CURRICULAR
OBRIGATÓRIA

EIXO ESTRUTURANTE
PREDOMINANTE

HABILIDADE DA UNIDADE
CURRICULAR

3º Módulo EMEJA

Tecnologia e
Inovação

Processos Criativos

(EMEJAIFLGGCHS06PE08) Propor e
testar soluções éticas, estéticas,
criativas e inovadoras para
problemas reais, considerando a
aplicação dos conhecimentos das
áreas e o uso das tecnologias
digitais, de modo a desenvolver
novas abordagens e estratégias
para enfrentar novas situações.

(40 h)
Formação
Docente:
Professores/as
das quatro Áreas
de Conhecimento

EMENTA

Desenvolvimento da habilidade de ler e escrever em
contexto digital, ampliando de forma consciente o
letramento digital. Percepção e reconhecimento da
cidadania digital de forma consciente e ética. Análise e
reflexão crítica do desenvolvimento das TDICs e o
significado disso para as pessoas. Uso de diferentes
formas de produção, apresentação e consumo de
conteúdos digitais. Elaboração de um projeto
interdisciplinar que favoreça o uso consciente das
tecnologias, incentivando o trabalho ético de combate
às fake news.
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3º Módulo EMEJA

Juventudes,
Sociedade e
Comunicação
(40h)

Formação
docente: História,
Geografia,
Sociologia,
Filosofia, Língua
Portuguesa

Mediação e
Intervenção
Sociocultural

(EMEJAIFLGGCHS09PE09) Propor e
Investigação sobre práticas de comunicação em
testar ações individuais e/ou
diversos grupos sociais.
coletivas por meio de veículos de
comunicação, seja escrito impresso Impactos da tecnologia na capacidade comunicativa nas
(periódicos, folhetos, revistas), seja diferentes civilizações. Utilização das Tecnologias pelas
juventudes, envolvendo aspectos da cultura em
oral (rádio comunitária) ou digital
diferentes escalas e diferentes contextos.
(redes sociais, canais digitais, blogs,
podcast…), observando as distintas
Vivências em situações comunicativas em diversos
práticas de comunicação na
veículos/suportes, sejam eles impressos (periódicos,
sociedade contemporânea, e como
folhetos, revistas), seja oral (rádio comunitária) ou
estes veículos interferem nas
digitais (redes sociais, canais digitais, blogs, podcast…).
relações sociais (vida privada,
política, trabalho…).
Análise de situações comunicativas em diversos
veículos/suportes, percebendo como estes interferem
nas relações sociais tanto na vida privada quanto na
pública.

254

3º Módulo EMEJA

Corpo e
Diversidade

Empreendedorismo

(40h)

Formação
docente:
Educação Física,
Arte, Filosofia,
Sociologia,
História

(EMEJAIFLGGCHS11PE10)
Selecionar e mobilizar
conhecimentos e recursos
relacionados às práticas corporais,
assim como suas implicações para
saúde, corporeidade,
autoconhecimento e
individualidades podem ser
utilizadas na concretização de
projetos pessoais, considerando as
diversas tecnologias disponíveis e os
impactos socioambientais.

Seleção e sistematização de estudos sobre o corpo,
corporeidade, estética, imagem corporal, culto ao
corpo, preconceitos e estereótipos.
Reflexão sobre as individualidades e questões étnicoraciais, de gênero e sexualidades. Abordagem de
questões relacionadas a desempenho, habilidades
físicas e composição corporal.
Problematização acerca dos padrões de beleza e
desempenho/ performance estabelecidos socialmente
e pela mídia.
Mobilização e curadoria de conhecimentos
relacionados à saúde, autoconhecimento e
autocuidado. Apresentação da conclusão de pesquisas,
fazendo uso das diferentes mídias.
Produção, desenvolvimento e vivência de projetos
individuais ou coletivos que reconheçam as
individualidades e a diversidade como forma de
cuidado com a saúde.

PERÍODO

UNIDADE
CURRICULAR
OPTATIVA

EIXO ESTRUTURANTE
PREDOMINANTE

HABILIDADE DA UNIDADE
CURRICULAR

EMENTA
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3º Módulo EMEJA

Diversidade e
Comunidade
(20h)

Formação
docente:
Educação Física,
Arte, História,
Geografia,
Sociologia, Língua
Portuguesa

Empreendedorismo

(EMEJAIFLGGCHS12PE11)
Desenvolver projetos pessoais ou
produtivos, utilizando
conhecimentos de natureza sóciohistórico-cultural para
planejamento e realização de
encontros culturais e/ou esportivos
como forma de compartilhar e
ampliar as suas experiências
corporais, artísticas e sociais,
formulando propostas concretas,
articuladas com o projeto de vida.

Problematização sobre as características dos espaços
públicos quanto a seu tipo, dimensões, localização
geográfica, acessibilidade, segurança e as atividades
realizadas (ações de grupos organizados ou não e/ou de
política pública).
Identificação e
reconhecimento das formas de organização e produção
cultural e artística comunitária.
Mobilização de conhecimentos em torno das
práticas corporais, artísticas, de questões socioculturais
e ambientais relacionados aos espaços públicos
esportivos, culturais e de lazer da comunidade
(ocupação, oferta, preservação, função social,
intervenções artísticas, entre outros).
Pesquisa e reflexão sobre a temática do
trabalho colaborativo e outras formas de organização
associativa.
Proposição e vivência de estratégias de mediação e
resolução de conflitos através de eventos e encontros
culturais, artísticos e/ou esportivos (gincana, mostra,
festival, torneio, jogos, campeonato, entre outros) de
maneira ética, crítica e democrática.
Organização de espaço/ tempo de lazer na escola e/ou
comunidade.
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3º Módulo EMEJA

Produção cultural
(20h)

Formação
docente:
Educação Física,
Arte, História,
Geografia,
Sociologia.

Empreendedorismo

(EMEJAIFLGGCHS12PE12)
Mobilização de conhecimentos artísticos, culturais e/ou
Desenvolver projetos pessoais ou
dos esportes desenvolvidos pelos estudantes.
produtivos em encontros culturais,
Diálogo sobre questões socioculturais (estereotipia,
artísticos e/ou esportivos, visando a
preconceitos, justiça, equidade, entre outros).
identificação de potenciais,
desafios, interesses e aspirações
Identificação e problematização de situações de
pessoais para formular propostas
exclusão/discriminação no ambiente
concretas, articuladas com o
escolar/comunidade/região/país.
projeto de vida.
Seleção e mobilização de estratégias, ações e políticas
para promoção de convívio democrático em respeito à
diversidade humana.
Estudo das etapas de elaboração de uma produção
cultural (pré-produção, produção, execução e pósprodução).
Execução de encontros culturais e/ou esportivos
(gincana, mostra, festival, performance, jogos, entre
outros).
Proposição de formas de comunicação que reflitam e
promovam o convívio democrático com a diversidade
por meio de diferentes linguagens (verbais, artísticas ou
corporais).
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4.5.2 Natureza, Linguagens E Humanas
Trilha: Modos de Vida, Cuidado e Inventividade

A Trilha Integrada Modos de vida, cuidado e inventividade mobiliza conhecimentos
das áreas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e de Linguagens e suas
Tecnologias, partindo do pressuposto que as demandas sociais complexas exigem
uma compreensão mais ampla acerca das motivações que levam ao cuidado com a
saúde, bem como os fatores culturais e invenções que favorecem esse processo. Ao
compreender que a promoção da qualidade de vida envolve vários aspectos como
prática esportiva, alimentação saudável, atividades de lazer e bem-estar mental, a
presente Trilha busca explorar conhecimentos sobre as práticas, princípios e valores
que favorecem a perspectiva da saúde física e mental da sociedade.
O percurso formativo proposto é constituído por unidades curriculares que permitem
refletir sobre temas referentes às relações entre envelhecimento, atividade
profissional e o bem-estar físico e mental, à contribuição de construções sustentáveis
e criativas para uma melhor qualidade de vida e conservação dos recursos naturais,
e aos projetos de vida dos estudantes. Essas unidades estão organizadas a partir de
eixos estruturantes, visando estimular a investigação da realidade, a realização de
projetos criativos e de intervenção que contribuam com a sociedade e o meio
ambiente, mobilizando conhecimentos de diferentes áreas para empreender projetos
presentes e futuros.
Considerando a necessidade do autocuidado, do cuidado com próximo e com o meio
ambiente, diante de um cenário no qual 40,3% dos adultos brasileiros são
considerados sedentários (IBGE, 2020), as temáticas trabalhadas na presente Trilha
são de grande relevância para a Educação de Jovens e Adultos, por proporcionarem
uma reflexão sobre os modos de vida e os fatores que influenciam essa realidade,
estimulando o desenvolvimento do pensamento crítico e criativo. Além disso, as
práticas propostas buscam a valorização de situações cotidianas e reais, que
conciliam pessoas de diferentes pensamentos, culturas, posições socioculturais,
econômicas, filosóficas e políticas.
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Nesse contexto, é importante que a escola apoie os professores na implementação
da Trilha e na reflexão sobre estratégias e metodologias condizentes com a sua
proposta, considerando os perfis docentes e as possibilidades e desafios para o
desenvolvimento de suas práticas. Os professores, por sua vez, têm um papel
fundamental no planejamento e desenvolvimento de atividades que reconheçam as
especificidades dos estudantes da EJA nos diferentes contextos culturais, valorizando
os seus saberes e contribuindo para formar cidadãos em uma perspectiva de
humanização e libertação, segundo uma ética que resiste aos modelos prescritivos,
normativos e excludentes (FREIRE, 2018).

Referências

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 65. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2018.
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TRILHA INTEGRADA - NATUREZA LINGUAGENS E HUMANAS
TRILHA: MODOS DE VIDA, CUIDADO E INVENTIVIDADE
Perfil do egresso: Ao concluir essa trilha, o estudante deverá ser capaz de analisar e construir entendimentos sobre o eu, o outro e o meio, reconhecendo os elementos
presentes nessa relação a partir do olhar para si, para o seu modo de vida e dos que o cercam, assim como os impactos nas relações sociais, de convivência e com o meio
ambiente. Com o intuito de ponderar e posicionar-se entre os fatores favoráveis e desfavoráveis que compõem essas relações enquanto sujeito, o estudante utilizará
diversas linguagens propondo e testando intervenções inovadoras e inventivas para a conservação e/ou preservação da vida humana e do meio em que vive, despertando
para o cuidado individual e coletivo.
Cursos Superiores relacionados
Agronomia, Engenharia Ambiental, Enfermagem, Nutrição, Farmácia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Fonoaudiologia, Educação Física, Pedagogia, Letras,
Licenciatura ou Bacharelado em: teatro, artes visuais, dança, ciências biológicas, música, audiovisual; Antropologia, Sociologia, entre outros relacionados.
1° Módulo EMEJA

PERÍODO

UNIDADE
CURRICULAR
OBRIGATÓRIA

1º Módulo
EMEJA

Educação Científica
(40h)
Formação Docente:
Professores/as das
quatro Áreas de
Conhecimento

EIXO ESTRUTURANTE
PREDOMINANTE
Investigação Científica

HABILIDADE DA UNIDADE
CURRICULAR

EMENTA

(EMEJAIFLGGCNT02PE01)
Diferenciação de ciência e filosofia. A natureza da ciência e tecnologia.
Levantar e testar hipóteses
Curiosidade Científica. Identificação e diferenciação das etapas da
sobre variáveis que interferem na
construção do conhecimento científico. Identificação de áreas de
explicação ou resolução de
interesse/atuação. Elaboração do problema de pesquisa. Elaboração
problemas, em processos de
de hipóteses. Fontes de informação (orais, materiais, imagéticas/
diversas naturezas, nas áreas de
audiovisuais, escritas etc.). Processos metodológicos.
conhecimento, contextualizando os
Processamento e análise de dados. Registro de conclusões.
conhecimentos em sua realidade
Posicionamento sobre os resultados da investigação.
local e utilizando procedimentos e
Elaboração orientada de um projeto de pesquisa e/ou um resumo
linguagens adequados à
expandido relacionado a uma situação problema vivenciada na
investigação científica.
realidade local ou cotidiana do aluno.
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1º Módulo
EMEJA

Projeto de Vida

Ver orientações no Quadro 1 da Unidade Curricular Projeto de Vida

(40h)
Formação Docente:
Professores/as das
quatro Áreas de
Conhecimento
1º Módulo
EMEJA

Eletiva
(20h)
Formação Docente:
Professores/as das
quatro Áreas de
Conhecimento
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2º Módulo EMEJA
PERÍODO

UNIDADE
CURRICULAR
OBRIGATÓRIA

EIXO ESTRUTURANTE
PREDOMINANTE

HABILIDADE DA UNIDADE
CURRICULAR

EMENTA

2º Módulo
EMEJA

Práticas corporais e
saúde coletiva (40h)

Processos Criativos

(EMEJAIFLGGCNT02PE05)
Selecionar e mobilizar
intencionalmente recursos criativos
de diferentes línguas e linguagens
(imagens estáticas e em
movimento; música; linguagens
corporais e do movimento, digitais,
entre outras) para participar de
projetos que visam resolver
problemas reais do ambiente e da
sociedade explorando e
contrapondo diversas fontes de
informações, incluindo àquelas que
permitam a produção de novos
conhecimentos.

Os sentidos do corpo humano relacionados com o cotidiano.
O “ouvido pensante”, paisagem sonora e analogias.
Mobilização de recursos criativos nas vivências de práticas corporais
no contexto da promoção da saúde.
Exercício físico e o acesso aos bens e serviços essenciais e as
implicações para a saúde coletiva.
Noções de fisiologia do movimento e composição corporal.
Fisiologia da Visão e da Audição
As leis ópticas de Newton e Goethe.
Elaboração de ações que promovam autonomia, discernimento e
responsabilidade pessoal para fundamentar escolhas e viabilizar a
realização de projetos pessoais e coletivos.

Mediação e
Intervenção
Sociocultural

(EMEJAIFLGGCNT02PE08)
Selecionar e mobilizar
intencionalmente conhecimentos e
recursos das diversas áreas de
conhecimento para propor ações de
mediação e intervenção, por meio
de princípios éticos aplicados em
pesquisas e ao domínio da saúde
coletiva, levando em consideração a
legislação pertinente à área,
explorando e contrapondo diversas
fontes de informação, na busca de

Reconhecimento das potencialidades e particularidades individuais na
vivência das práticas corporais/ atividade física. Desenvolvimento de
conceitos relacionados às práticas corporais e promoção da saúde,
atitudes e hábitos saudáveis. Determinantes sociais (condições de
vida, alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente,
trabalho, renda, educação, transporte, lazer, exercício físico, e o
acesso aos bens e serviços essenciais) e as implicações para saúde.
Construção de entendimento sobre saúde coletiva.
Mobilização de recursos criativos nas vivências de práticas corporais
no contexto da promoção da saúde. Noções de fisiologia do exercício
e composição corporal. Elaboração de ações que promovam
autonomia, discernimento e responsabilidade pessoal para

Formação Docente:
Educação Física,
Arte, Biologia,
Língua Portuguesa,
Física

2º Módulo
EMEJA

Ética e Qualidade de
Vida (40h)

Formação Docente:
Professores/as das
quatro Áreas de
Conhecimento

262

soluções no contexto
socioeconômico e socioambiental.

PERÍODO

2º Módulo
EMEJA

UNIDADE
CURRICULAR
OPTATIVA

EIXO ESTRUTURANTE
PREDOMINANTE

Natureza revelada Investigação Científica
(40h)
Formação Docente
Biologia, Física, Arte,
Geografia

fundamentar escolhas e viabilizar a realização de projetos pessoais e
coletivos.

HABILIDADE DA UNIDADE
CURRICULAR

EMENTA

(EMEJAIFLGGCNT02PE03)
Apreciação de obras artísticas com temas da natureza.
Selecionar e sistematizar, com base
Reflexão crítica sobre a interferência humana, pensando nas
em estudos e/ou pesquisas
necessidades locais e/ou regionais, e revendo possibilidades de uma
(bibliográfica, exploratória, de
postura ética, considerando a legislação ambiental (Educação
campo, experimental etc.) em
Ambiental).
fontes confiáveis, informações
Mobilização dos sentidos para a contemplação do mundo, a
sobre a dinâmica dos fenômenos da compreensão das descobertas científicas e a interferência humana em
natureza e/ou de processos
nosso planeta para promoção de ações individuais e/ ou coletivas de
tecnológicos, identificando os
mediação e intervenção sociocultural (exposição fotográfica,
diversos pontos e de vista e
intervenções artísticas, instalações visuais, performances, ilustração
posicionando-se mediante
botânica, projetos culturais, banco de imagens etc.).
argumentação com o cuidado de
citar as fontes dos recursos
utilizados na pesquisa, visando
fundamentar reflexões e hipóteses
e apresentando conclusões com o
uso de diferentes mídias.
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2º Módulo
EMEJA

Educação Ambiental Investigação Científica
e qualidade de vida
(40h)
Formação Docente:
Biologia, Química,
Geografia

(EMEJAIFLGGCNT02PE03)
Selecionar e sistematizar, com base
em estudos e/ou pesquisas
(bibliográfica, exploratória, de
campo, experimental etc.) e
aspectos do meio ambiente,
sensibilizando e provocando a
curiosidade tanto sobre a
biodiversidade deste ambiente
quanto aos problemas ocasionados
pela interferência humana, na
intenção de uma reflexão crítica
sobre sua participação nesta
dinâmica, utilizando-se dos
procedimentos de investigação
voltados à compreensão, avaliação
e enfrentamento de situações do
cotidiano.

Reconhecimento dos impactos ambientais e geração de resíduos
(poluentes e contaminantes) provocados pela ação antrópica.
Identificação dos tipos de energia limpa.
Identificação dos problemas na saúde humana, na longevidade e nos
recursos naturais associados aos impactos ambientais.
Análise de situações-problema na localidade, propondo alternativas
de mediação e intervenção para solucionar/mitigar os efeitos
ocasionados pelas ações antrópicas no entorno da comunidade
escolar.

264

3° Módulo EMEJA
PERÍODO

UNIDADE
CURRICULAR
OBRIGATÓRIA

EIXO ESTRUTURANTE
PREDOMINANTE

3º Módulo
EMEJA

Construções e
invenções
sustentáveis
(40h)

Processos Criativos

Formação Docente:
Professores/as das
quatro Áreas de
Conhecimento

3º Módulo
EMEJA

Inovação e
Longevidade
(40h)
Formação Docente:
Biologia, Geografia,
Filosofia, Sociologia,
Educação Física

Mediação e
Intervenção
Sociocultural

HABILIDADE DA UNIDADE
CURRICULAR

EMENTA

(EMEJAIFLGGCNT02PE06)
Propor e testar
ecoestratégias estéticas, produtivas
e inovadoras para a criação,
implantação e manutenção de
soluções sustentáveis com ou sem o
uso de tecnologias digitais,
Estudo de matérias-primas, suas origens, os descartes e o seu
aplicando o conceito de design
reaproveitamento.
thinking para contribuir na
Seleção de modelos inovadores na construção civil que utilizem de
construção de protótipos,
modo sustentável a matéria-prima.
dispositivos e/ou equipamentos que
Sistematização e gestão de grandezas físicas que interferem no
promovam uma melhor qualidade
conforto residencial do usuário e economia de recursos.
de vida e conservação dos recursos
Construção de um protótipo sustentável criativo que permita uma
naturais.
melhor qualidade de vida e conserve os recursos naturais.
(EMEJAIFLGGCNT02PE09)
Propor e testar
conhecimentos e recursos das
Ciências sobre a saúde e o
envelhecimento para propor ações
individuais e/ou coletivas de
mediação e intervenção sobre
problemas socioculturais e
ambientais, considerando
indicadores como longevidade,
produtividade e qualidade de vida
da pessoa idosa, fortalecendo o
mercado de trabalho, por meio de
estratégias para a promoção da
saúde e enfrentamento dos

Reconhecimento de indicadores biológicos, culturais, sociais e
econômicos da longevidade e a relação com saúde e qualidade de
vida. Problematização sobre os determinantes sociais da saúde
(condições de vida, alimentação, moradia, saneamento básico, meio
ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer, exercício
físico, e o acesso aos bens e serviços essenciais).
Compreensão sobre comportamentos para promoção da saúde e
prevenção de doenças.
Estabelecimento de relação
entre envelhecimento, atividade profissional e o bem-estar físico e
mental do idoso no cenário do sistema público de saúde. Investigação
de aspectos específicos da relação do ser humano com seu corpo e
envelhecimento.
Análise dos princípios de
sociedade transetária, medicina antienvelhecimento e inovações
tecnológicas para a longevidade.
Proposição de
ações individuais e/ou coletivas para adoção de comportamentos
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3º Módulo
EMEJA

Incubadoras de
Projetos

Empreendedorismo

Sociais
(40h)
Formação Docente:
Professores/as das
quatro Áreas de
Conhecimento

PERÍODO

UNIDADE
CURRICULAR
OPTATIVA

EIXO ESTRUTURANTE
PREDOMINANTE

desafios de uma sociedade
transetária.

saudáveis (gincanas, festivais, grupos sociais, práticas corporais,
oficinas, entre outras).
Desenvolvimento de
estratégias e espaços de intervenção social, e ambientes saudáveis.

(EMEJAIFLGGCNT02PE11)
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.

Pesquisa dos interesses, experiências da/os estudantes no trabalho
em equipe, com comunidade, com projetos comunitários, quais
projetos comunitários conhecem ou ações que podem se tornar um
projeto viável.
Realização de leitura e exposição de
texto sobre incubadoras de projeto sociais.
Identificação de
ações e/ou projetos locais. Elaboração de projetos comunitários e
subsídio à captação de recursos para seu desenvolvimento.
Realização de atividades de formação de lideranças.
Articulação de parcerias com instituições de fomentos de projetos
sociais.
Realização de encontros de trocas de experiências
entre estudantes, comunidades e parceiros de fomentos de projetos e
apresentação de experiências de organizações comunitárias exitosas.

HABILIDADE DA UNIDADE
CURRICULAR

EMENTA
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3º Módulo
EMEJA

Produção de
alimentos e
conservação
ambiental (40h)

Empreendedorismo

(EMEJAIFLGGCNT02PE12)
Selecionar e mobilizar
conhecimentos e recursos das
Ciências da Natureza na produção e
cultivo de alimentos saudáveis,
beneficiando a comunidade escolar
para conservação ambiental e
desenvolvimento de projeto pessoal
ou empreendimento produtivo.

Empreendedorismo

(EMEJAIFLGGCNT02PE12)
Desenvolver projetos pessoais ou
coletivos a partir da reflexão sobre
as formas de interação promovidas
pela comunicação na atualidade,
utilizando-se das práticas corporais
e artísticas para promoção do
autoconhecimento, autocuidado e
atitude colaborativa.

Formação Docente:
Biologia, Química e
Geografia

3º Módulo
EMEJA

Interações e
Cuidados (40h)

Formação docente:
Arte, Educação
Física e Língua
Portuguesa

Pesquisa e análise de práticas agrícolas sustentáveis.
Análise comparativa dos alimentos orgânicos e Industrializados, no
que se refere aos benefícios para a saúde.
Identificação de alimentos e seus valores calóricos e nutricionais, a
partir do estudo da pirâmide alimentar.
Reconhecimento do tipo de solo para o desenvolvimento de vegetais.
Estudo das variáveis (físicas, químicas, biológicas) que
interferem na eficiência da produção de alimentos otimizando a
produção e conservação dos recursos naturais.
Implementação de meios de cultivos alternativos na comunidade
escolar.
Desenvolvimento de projeto social ou
empreendimento produtivo. Elaboração de material de divulgação
para sensibilização da comunidade escolar e extraescolar sobre a
importância da conservação e preservação ambiental, visando a
sustentabilidade.

Reflexão sobre situações do cotidiano das juventudes relacionadas às
interações, cuidado de si e do outro (diálogos, relações de
convivência, contexto de comunicação, comunicação
autêntica/comunicação não violenta, mitologias). Estudos sobre as
formas de interação promovidas pela comunicação na atualidade.
Conhecimento da Política Nacional de Práticas Integrativas e
Complementares no SUS. Fruição e vivência de práticas integrativas,
práticas corporais e a artísticas facilitadoras para o
autoconhecimento, autocuidado e interação. Promoção de ações que
identifiquem e valorizem os potenciais e projetos de vida dos/as
estudantes. Desenvolvimento de projetos que promovam a
autonomia, a inclusão, atitudes colaborativas, solidárias e o cuidado
com o meio ambiente.
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4.5.3 Humanas E Matemática
Trilha: Possibilidades em rede e Humanização dos espaços

É papel da escola, por meio do saber institucionalizado, possibilitar a todos os
estudantes o desenvolvimento de habilidades para que, “incluídos” na sociedade,
possam atuar de modo a melhorar a qualidade de vida pessoal e da coletividade. Para
isso, é necessário que as práticas educativas considerem o sujeito na sua totalidade
e sejam conduzidas considerando suas reais necessidades.
Na Educação de Jovens e Adultos, uma das necessidades emergentes se refere à
inclusão digital de todos os estudantes desta modalidade, com o propósito definido
por Andrade et.al. (2020)51 ao significar a mesma como uma forma de melhorar as
condições de vida de uma determinada região ou comunidade e os quadros sociais
com ajuda da tecnologia, além de facilitar o processo de aprendizagem desses
sujeitos e a relação entre eles. Pesquisa desenvolvida no curso do Programa Nacional
de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de
Educação de Jovens e Adultos - PROEJA, revela que, ao ingressar no curso de
informática, os estudantes obtiveram resultados que envolvem uma maior relação de
comunicação entre eles e seus familiares e amigos, haja vista que, devido à falta de
tempo da atualidade e a distância física entre as pessoas, os idosos podem se sentir
mais sozinhos e isolados. Além disso, a socialização, a mudança na forma de lazer,
o preenchimento do tempo disponível e a possibilidade de resolução de problemas
com mais facilidade pela internet foram os motivadores no processo de aprendizado.
Com esse propósito, a trilha “Possibilidades em rede e Humanização dos espaços”
foi proposta, tendo como foco o reconhecimento da cidadania no mundo virtual,
enquanto cumprimento de direitos e deveres legalmente estabelecidos, bem como o
desenvolvimento de uma postura crítica e comprometida dos sujeitos da EJA com o
ambiente natural e social na utilização dos recursos digitais.

51

ANDRADE, A. M. de. et.al. Inclusão digital na terceira idade: uma revisão de literatura. Braz. J. Hea. Rev.,
Curitiba, v. 3, n. 2, p.3231-3243 mar./apr. 2020.
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Sendo assim, a referida trilha oferece espaço para que o estudante da EJA, fazendo
uso de resultados de investigações confiáveis, possa comparar exemplos concretos,
retirados dos meios digitais e refletir sobre formas de utilização responsável dos
recursos tecnológicos, tendo em conta os princípios éticos, democráticos e de
cidadania. Além disso, possibilita ao estudante se posicionar criticamente, propor
ações individuais e/ou coletivas para intervir sobre problemas de natureza
sociocultural e ambiental e desenvolver projetos comunitários.
Neste processo de formação, as áreas envolvidas devem estar articuladas no sentido
de propiciar as ferramentas necessárias à construção das habilidades previstas na
referida trilha. Desse modo, à Matemática caberá o papel de subsidiar a elaboração
de modelos na explicação ou resolução de situação-problemas, bem como o
mapeamento das redes de telecomunicação e da qualidade relacionada à prestação
de serviço dessas redes a partir dos indicadores regulamentares. As Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas auxiliarão na compreensão da lógica da sociedade de
consumo e suas estratégias de mercado no âmbito local, regional, nacional e/ ou
global, bem como da dinâmica de distribuição espacial dos investimentos econômicos
a partir do adensamento populacional e das políticas públicas com vistas ao
desenvolvimento socioeconômico, cultural e ambiental das cidades, bairros e distritos.
Ao final da trilha, o estudante deverá ser capaz de executar, de maneira autônoma e
criativa, projetos pessoais e/ou coletivos no contexto das redes de distribuição e
utilização de recursos tecnológicos, considerando os contextos sociais, ambientais e
econômicos, desenvolvendo uma postura crítica, reflexiva e propositiva a partir dos
conhecimentos da Matemática e das Ciências Humanas.
Conforme Moraes² (2016), efetivamente, essa metodologia implica substituir uma
abordagem conteudista por uma que valorize as experiências e vivências construídas
pelo estudante ao longo da vida, mediante um processo de ensino e aprendizagem
ativo, criativo e encorajador, ancorado na descoberta, na pesquisa e na comunicação.
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TRILHA INTEGRADA - HUMANAS E MATEMÁTICA
TRILHA: POSSIBILIDADES EM REDE E HUMANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS
Perfil do egresso: Ao concluir essa trilha, o estudante deverá ser capaz de executar projetos pessoais e/ou coletivos no contexto das redes de distribuição e utilização de recursos,
considerando os contextos sociais, ambientais e econômicos, desenvolvendo uma postura crítica, reflexiva e propositiva, de maneira autônoma e criativa, a partir dos conhecimentos da
Matemática e das Ciências Humanas.
Cursos Superiores relacionados
Matemática, História, Física, Engenharias, Arquitetura, Design, Estatística, Administração, Curso Superior de Tecnologia em Logística, Geoprocessamento, Tecnologia da Informação,
Processos Gerenciais, Geografia, Economia, etc.
1º Módulo EMEJA

PERÍODO

UNIDADE CURRICULAR
OBRIGATÓRIA

EIXO ESTRUTURANTE
PREDOMINANTE

HABILIDADE DA UNIDADE
CURRICULAR

EMENTA

1º MÓDULO
EMEJA

Educação Científica
(40h)

Investigação Científica

(EMEJAIFMATCHS02PE01)
Levantar e testar
hipóteses sobre variáveis que
interferem na explicação ou
resolução de situação-problemas
elaborando modelos com a
linguagem matemática, e processos
de natureza histórica, social,
econômica, filosófica, política e/ou
cultural em diversos âmbitos,
contextualizando os conhecimentos
em sua realidade local e utilizando
procedimentos e linguagens
adequados à investigação científica.

Diferenciação de ciência e filosofia.
A natureza da ciência e
tecnologia. Curiosidade Científica.
Identificação e
diferenciação das etapas da construção do conhecimento científico.
Identificação de áreas de interesse/atuação.
Elaboração do problema de pesquisa. Elaboração de hipóteses.
Fontes de informação (orais, materiais, imagéticas/
audiovisuais, escritas etc.). Processos metodológicos. Processamento
e análise de dados. Registro de conclusões. Posicionamento sobre
os resultados da investigação.
Elaboração orientada de
um projeto de pesquisa e/ou um resumo expandido relacionado a uma
situação problema vivenciada na realidade local ou cotidiana do aluno.

Formação Docente:
Professores/as das
quatro Áreas de
Conhecimento
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1º MÓDULO
EMEJA

Projeto de Vida
(40h)

Ver orientações no Quadro 1 da Unidade Curricular Projeto de Vida

Formação Docente:
Professores/as das
quatro Áreas de
Conhecimento
1° MÓDULO
EMEJA

Eletiva
(20h)
Formação Docente:
Professores/as das
quatro Áreas de
Conhecimento
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2º Módulo EMEJA

PERÍODO

UNIDADE
CURRICULAR
OBRIGATÓRIA

2º MÓDULO
EMEJA

Cidadania na era
digital

EIXO ESTRUTURANTE
PREDOMINANTE

HABILIDADE DA UNIDADE
CURRICULAR

Processos Criativos

(EMEJAIFMATCHS05PE04)
Selecionar e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos relacionados à projetos
científicos com o foco nas redes
residenciais e da comunidade,
para resolver problemas diversos
e relacionados a temas e
processos de natureza histórica,
social, econômica, filosófica,
política e cultural, em âmbito
local, regional e/ ou global.

Comparação e reflexão crítica, a partir de exemplos concretos,
retirados dos meios digitais, das formas de utilização responsável dos
recursos tecnológicos, tendo em conta os princípios éticos,
democráticos e de cidadania. Reconhecimento da cidadania, inclusive
no mundo virtual, enquanto cumprimento de direitos e deveres
legalmente estabelecidos.
Fundamentação das ações no
mundo digital na segurança pessoal e no respeito ao próximo.

Mediação e
Intervenção
Sociocultural

(EMEJAIFMATCHS08PE05)
Selecionar e mobilizar
conhecimentos das Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas
para compreender a lógica da
sociedade de consumo e suas
estratégias de mercado no
âmbito local, regional, nacional
e/ ou global e propor ações
individuais e/ou coletivas de
mediação e intervenção sobre
problemas de natureza
sociocultural e ambiental.

Mobilização de conhecimentos sócio histórico - filosóficos para
compreensão, de modo crítico- analítico, da lógica da sociedade de
consumo. Problematização da relação entre o ato natural do
consumo e do comportamento consumista.
Apropriação do conceito de Desenvolvimento Sustentável.
Investigação acerca da Sociedade de Consumo na Era Digital.
Reflexão em torno da relação Globalização, Mercado e
Consumismo.
Proposição de ações individuais e/ou coletivas
para intervir sobre problemas de natureza sociocultural e ambiental.

EIXO ESTRUTURANTE
PREDOMINANTE

HABILIDADE DA UNIDADE
CURRICULAR

(40h)
Formação docente:
História, Geografia,
Sociologia, Filosofia,
Língua Portuguesa.

2º MÓDULO
EMEJA

Paixão, Razão e
Consumo.
(40h)
Formação docente:
Filosofia, História,
Sociologia, Geografia.

PERÍODO

UNIDADE
CURRICULAR
OPTATIVA

EMENTA

EMENTA
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2º MÓDULO
EMEJA

Eficácia das Redes
(40h)

Investigação Científica

(EMEJAIFMATCHS03PE06)
Modelização de situações-problema, por meios de expressões
Selecionar e sistematizar, com
matemáticas e de mapeamento, analisando os projetos das diferentes
base em estudos e/ou os efeitos
redes de fornecimento quanto à eficácia relacionada à distribuição
pesquisas em fontes confiáveis,
contínua em forma de qualidade e quantidade.
informações sobre a contribuição
de natureza geográfica,
matemática, social, profissional,
cultural, em diversos âmbitos,
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 uso de diferentes mídias.

Investigação Científica

(EMEJAIFMATCHS03PE07)
Selecionar e sistematizar, com
base em estudos e/ou pesquisas,
fatos e evidências para a
compreensão do mapeamento
das redes de telecomunicação e
da qualidade relacionada à
prestação de serviço dessas
redes a partir dos indicadores
regulamentares, observando a
contribuição da Matemática na
explicação desses fenômenos e
identificando os diversos pontos
de vista para posicionar-se
mediante argumentação e
apresentar conclusões com o uso
de diferentes mídias.

Formação docente:
Matemática, Física,
Geografia.

2º MÓDULO
EMEJA

Mapeamento
tecnológico
(40h)

Formação docente:
Matemática, Física,
Geografia.

Identificação, seleção e análise da logística de distribuição das redes
de telecomunicação.
Estudo e análise de conceitos
matemáticos que incluem: comprimento, área, volume, loteamento,
distanciamento, cabeamento, unidades de medida, entre outros.
Análise de gráficos e tabelas que envolvem o mapeamento e os
índices de qualidade quanto à prestação de serviço das redes de
telecomunicação, apresentados nas diferentes mídias.
Seleção de noções algébricas: equações, inequações,
sistemas lineares para análise de problemáticas envolvendo a
distribuição de redes.
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3º Módulo EMEJA

PERÍODO

3ºMódulo
EMEJA

UNIDADE
CURRICULAR
OBRIGATÓRIA

Agenda 21 Global e
Agenda 21 Escolar
(40h)

EIXO ESTRUTURANTE
PREDOMINANTE

Privatização,
Concessão e Parcerias
Público-Privadas
(40h)
Formação docente:
História, Geografia,
Sociologia, Filosofia

EMENTA

Processos Criativos

(EMEJAIFMATCHS06PE08)
Análise da Agenda 21 Global, elencando sua importância para a
Propor e testar soluções éticas, promoção do desenvolvimento sustentável, bem como seus avanços e
estéticas, criativas e inovadoras
impasses das políticas públicas.
Seleção de
para problemas reais
artigos para construir a agenda 21 Escolar.
relacionados a temas e processos
Apresentar para a escola o projeto de construção da Agenda 21
de natureza histórica, social,
escolar. Promoção de debate para aprovação da proposta,
econômica, filosófica, política e/
Implantação da Agenda 21 Escolar.
ou cultural, em âmbito local,
regional, nacional e/ ou global.

Mediação e
Intervenção
Sociocultural

(EMEJAIFMATCHS09PE09) Propor
Análise das diferenças entre privatização, concessão e parceria
e testar estratégias de mediação
público-privada. Criação de grupos de trabalho para
e intervenção para a resolução
acompanhamento por meio dos instrumentos de transparência a
de problemas da sociedade, cuja
prestação de serviços públicos oferecidos por empresas privadas,
presença da iniciativa privada na
como uma forma de investigar os processos que implicam o uso dos
realidade político-econômicorecursos públicos.
Simulação da participação em uma
social se faz sentir na prática
consulta pública de áreas prioritárias que serão concedidas à iniciativa
administrativa que se consolidou
privada.
ao longo de anos na estrutura
econômico financeira da União,
estados e municípios, com fim de
analisar e compreender a origem
das privatizações, concessões e
parcerias público-privadas e
como sua atuação se fez sentir
de maneira efetiva na economia

Formação docente:
História, Geografia,
Sociologia, Filosofia.
3º Módulo
EMEJA

HABILIDADE DA UNIDADE
CURRICULAR
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brasileira e no comparativo com
outras nações.
3º Módulo
EMEJA

Cartografia do
Empreendedorismo
Econômico Local
(40 h)

Empreendedorismo

(EMEJAIFMATCHS11PE10)
Selecionar e mobilizar
conhecimentos e recursos da
matemática, das Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas
para ajudar a compreender a
dinâmica de distribuição espacial
dos investimentos econômicos a
partir do adensamento
populacional e das políticas
públicas com vistas ao
desenvolvimento
socioeconómico, cultural e
ambiental das cidades, bairros e
distritos, na busca desenvolver
um projeto pessoal ou um
empreendimento produtivo.

EIXO ESTRUTURANTE
PREDOMINANTE

HABILIDADE DA UNIDADE
CURRICULAR

Empreendedorismo

(EMEJAIFMATCHS12PE11)
Desenvolver projetos pessoais ou
produtivos, utilizando processos
e conhecimentos matemáticos
para formular propostas
concretas, articuladas com o
projeto de vida.

Formação docente:
Geografia, Sociologia,
História, Filosofia e
Matemática.

PERÍODO

UNIDADE
CURRICULAR
OPTATIVA

3º MÓDULO
EMEJA

Projetos e Protótipos
(40h)
Formação docente:
Matemática, Física.

Investigação sobre a origem das cidades e dos locais estudados.
Identificação dos segmentos econômicos que originaram e
possibilitaram o desenvolvimento do lugar.
Catalogação dos
empreendimentos locais, nas comunidades e bairros.
Organização de meios de divulgação como portfólio, cartilha,
feira, entre outros.

EMENTA
Elaboração do desenho de protótipos em diálogo com o desenho
geométrico para a obtenção do layout necessário para o
desenvolvimento de projetos.
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3º MÓDULO
EMEJA

Incubadoras de
Projetos Sociais
(40h)

Formação docente:
professores/as das
quatro Áreas de
Conhecimento.

Empreendedorismo

(EMEJAIFMATCHS12PE12)
Desenvolver projetos pessoais ou
Produtivos articuladas com o
projeto de vida, na comunidade,
bairro e/ou cidade, voltados para
as potencialidades socioculturais
e de participação política.

Pesquisa dos interesses, experiências da/os estudantes no trabalho
em equipe, com comunidade, com projetos comunitários, quais
projetos comunitários conhecem ou ações que podem se tornar um
projeto viável.
Realização de leitura e exposição de texto
sobre incubadoras de projeto sociais. Identificação de ações e/ou
projetos locais. Elaboração de projetos comunitários e subsidio à
captação de recursos para seu desenvolvimento.
Realização de atividades de formação de lideranças.
Articulação de parcerias com instituições de fomentos de
projetos sociais. Realização de encontros de trocas de experiências
entre estudantes, comunidades e parceiros de fomentos de projetos e
apresentação de experiências de organizações comunitárias exitosas.
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4.5.4 Natureza E Humanas
Trilha: Desenvolvimento Social e Sustentabilidade

A

trilha

integrada

Desenvolvimento

Social e

Sustentabilidade

explora

conhecimentos das Ciências Humanas e da Natureza, em uma perspectiva
interdisciplinar, relacionados à sustentabilidade e à sociedade, buscando
favorecer uma compreensão de mundo no qual o ser humano é parte inerente do
meio ambiente. Por meio desta trilha, é possível ampliar e aprofundar os
conhecimentos acerca da diversidade apresentada pelos povos brasileiros,
principalmente os pernambucanos, e a forma como se relacionam com o meio
ambiente, refletindo criticamente sobre os fatores que interferem no acesso a
direitos básicos e impactam as condições de vida dessa população.
O percurso formativo proposto é constituído por unidades curriculares que
perpassam temas que permitem conhecer as relações que as diferentes culturas
estabelecem com a natureza, como também propiciam uma reflexão sobre os
princípios e as práticas do desenvolvimento sustentável. Estas unidades estão
organizadas a partir de eixos estruturantes, visando estimular a investigação da
realidade, a realização de projetos criativos e de intervenção, que contribuam
com a sociedade e o meio ambiente, mobilizando conhecimentos de diferentes
áreas para empreender projetos presentes e futuros.
Especialmente para a Educação de Jovens e Adultos, as temáticas trabalhadas
são de grande relevância para a aplicação no cotidiano, pois fortalecem o
exercício da cidadania e a defesa de direitos, bem como o desenvolvimento de
projetos pessoais e empreendedores e a troca de experiências entre os
estudantes e a comunidade. Além disso, permite que os estudantes estabeleçam
conexões entre os conhecimentos e o mundo do trabalho e reflitam sobre a
necessidade de mudança de hábitos incorporados à prática social.
Nesse contexto, é importante que a escola apoie os professores na
implementação da Trilha e na reflexão sobre estratégias e metodologias
condizentes com a sua proposta, considerando os perfis docentes e as
possibilidades e desafios para o desenvolvimento de suas práticas. Os
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professores, por sua vez, têm um papel fundamental no planejamento e
desenvolvimento de atividades que reconheçam as especificidades dos
estudantes da EJA nos diferentes contextos culturais, valorizando os seus
saberes e contribuindo para formar cidadãos atuantes frente às questões sociais,
tecnológicas e ambientais.
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TRILHA INTEGRADA – CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS e CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS
TRILHA: DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SUSTENTABILIDADE
Perfil do egresso: Ao concluir essa trilha, o estudante deverá ser capaz de compreender criticamente os contextos socioeconômicos globais, nacionais e locais intervindo
pessoal e coletivamente de modo consciente e qualificado ao propor alternativas inovadoras para os fenômenos que envolvem o desenvolvimento humano em seus
aspectos econômicos, sociais, ambientais, éticos, culturais, políticos, territoriais e históricos com vistas à sustentabilidade.
Cursos Superiores relacionados
Biologia, Química, Física, Filosofia, Geografia, História, Sociologia, Economia, Administração, Ciências Sociais, Ciências Políticas, Ciências Agrícolas, Ciências Ambientais,
Agronomia, Relações Internacionais, Ciências Contábeis, Secretariado, entre outros relacionados.
1º Módulo EMEJA
PERÍODO

UNIDADE
CURRICULAR
OBRIGATÓRIA

EIXO ESTRUTURANTE
PREDOMINANTE

HABILIDADE DA UNIDADE
CURRICULAR

EMENTA

1º Módulo
EMEJA

Educação
Científica
(40h)

Investigação Científica

(EMEJAIFCNTCHS02PE01)
Levantar e testar hipóteses
sobre variáveis que interferem
na explicação ou resolução de
problemas, em processos de
diversas naturezas, nas áreas de
conhecimento, contextualizando
os conhecimentos em sua
realidade local e utilizando
procedimentos e linguagens
adequados à investigação
científica.

Diferenciação de ciência e filosofia.
A natureza da ciência e
tecnologia. Curiosidade Científica.
Identificação e diferenciação
das etapas da construção do conhecimento científico.
Identificação de áreas de interesse/atuação.
Elaboração do
problema de pesquisa. Elaboração de hipóteses.
Fontes de
informação (orais, materiais, imagéticas/ audiovisuais, escritas etc.).
Processos metodológicos. Processamento e análise de dados. Registro
de conclusões. Posicionamento sobre os resultados da investigação.
Elaboração orientada de um projeto de pesquisa e/ou um resumo
expandido relacionado a uma situação problema vivenciada na realidade
local ou cotidiana do aluno.

Formação
Docente:
Professores/as
das quatro Áreas
de Conhecimento
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1º Módulo
EMEJA

Projeto de Vida
(40h)

Ver orientações no Quadro 1 da Unidade Curricular Projeto de Vida

Formação
Docente:
Professores/as
das quatro Áreas
de Conhecimento
1º Módulo
EMEJA

Eletiva
(20h)
Formação
Docente:
Professores/as
das quatro Áreas
de Conhecimento
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2º Módulo EMEJA
PERÍODO

UNIDADE
CURRICULAR
OBRIGATÓRIA

EIXO ESTRUTURANTE

HABILIDADE DA UNIDADE
CURRICULAR

EMENTA

2º Módulo
EMEJA

Meio Ambiente e
Comunidades
Tradicionais (40h)

Processos Criativos

(EMEJAIFCNTCHS05PE04)
Selecionar e mobilizar recursos
criativos relacionados à
valorização do meio ambiente
frente às diferentes culturas,
como objeto de reflexão
antropológica com ênfase na
relação entre os povos e
comunidades tradicionais e sua
importância para a conservação
e a sustentabilidade.

Povos e comunidades tradicionais de Pernambuco.
Recursos naturais utilizados pelos povos e comunidades tradicionais,
relacionados à valorização de cada cultura.
Pesquisas etnográficas e etnobiológicas relacionadas à cultura dos povos
e das comunidades tradicionais e suas relações com o meio ambiente.
Construção de um projeto criativo visando a valorização dos povos e
comunidades tradicionais e sua relação com o meio ambiente.

Formação
docente:
Professores das
áreas de Ciências
Humanas e/ou
Ciências da
Natureza
2º Módulo
EMEJA

Paixão, Razão e
Consumo (40h)

Mediação e
Intervenção
Sociocultural

Formação
docente:
Professores das
áreas de Ciências
Humanas e/ou
Ciências da
Natureza

PERÍODO

UNIDADE
CURRICULAR
OPTATIVA

EIXO ESTRUTURANTE

(EMEJAIFCNTCHSA08PE05)
Lógica da sociedade de consumo.
Ato natural do consumo
Selecionar e mobilizar
versus comportamento consumista.
Conceito de Desenvolvimento
conhecimentos das ciências
Sustentável. Sociedade de Consumo na Era Digital.
humanas e sociais aplicadas para
Relação entre Globalização, Mercado e Consumismo.
compreender a lógica da
Proposição de ações individuais e/ou coletivas para intervir sobre
sociedade de consumo e suas
problemas de natureza sociocultural e ambiental.
estratégias de mercado no
âmbito local, regional, nacional e
global e propor ações individuais
e/ou coletivas de mediação e
intervenção sobre problemas de
natureza sociocultural e
ambiental.
HABILIDADE DA UNIDADE
CURRICULAR

EMENTA
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2º Módulo
EMEJA

Educação Fiscal e
Financeira (40h)

Investigação científica

(EMEJAIFCNTCHS03PE06)
Selecionar e sistematizar
situações-problema relacionadas
ao tema, visando fomentar e
ampliar a capacidade dos
estudantes de investigar a
realidade, para compreender os
fundamentos da educação fiscal
e financeira, e assim exercer sua
cidadania e defender os direitos
e deveres de toda/os,
considerando dados e
informações disponíveis em
diferentes mídias.

Conceitos e fundamentos da Educação Financeira e da Educação Fiscal.
Educação fiscal e cidadania.
Noções do Sistema Tributário
Brasileiro. Função socioeconômica do tributo.
Gestão democrática
dos recursos públicos. A educação fiscal e a escola.
Educação
financeira coletiva e pessoal.

Investigação científica

(EMEJAIFCNTCHS03PE07)
Selecionar e sistematizar as
tendências e perspectivas da
Biotecnologia na agricultura,
mediante argumentação com
base em estudos de fontes
científicas apresentando os
resultados com o uso de
diferentes mídias.

Tendências e perspectivas da Biotecnologia na agricultura (Agricultura
Familiar, de Subsistência, Urbana e Tradicional).
Possibilidades e riscos quanto ao uso da biotecnologia na agricultura para
a conservação da biodiversidade. Matérias e produtos utilizados na
biotecnologia. Estratégias alternativas e sustentáveis para o uso dos
produtos agrícolas por meio de utilização de softwares e aplicativos
direcionados para a economia solidária e integração
social. Legislação e regulamentação em torno da
biossegurança. Aplicabilidade no uso de OMGs (Organismo
Geneticamente Modificados) como fontes de alimento.

Formação
docente:
Matemática,
Geografia,
Sociologia,
História, Filosofia

2º Módulo
EMEJA

Agricultura,
Processos e
Produtos (40h)
Formação
docente:
Biologia,
Química e
Geografia
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3º Módulo EMEJA
PERÍODO

UNIDADE
CURRICULAR
OBRIGATÓRIA

EIXO ESTRUTURANTE
PREDOMINANTE

HABILIDADE DA UNIDADE
CURRICULAR

EMENTA

3º Módulo
EMEJA

Incubadoras de
Projetos
Sociais
(40h)

Processos criativos

(EMEJAIFCNTCHS06PE08)
Propor e testar soluções éticas,
criativas e inovadoras para
desenvolver projetos para
comunidade, bairro e/ou cidade,
voltados para as potencialidades
socioculturais, ambientais,
econômicas locais com foco na
inclusão e inovação social.

Definição e características incubadoras de projeto sociais.
Pesquisa dos interesses e experiências da/os estudantes com
projetos comunitários. Identificação de ações e/ou projetos locais.
Realização de encontros de trocas de experiências entre estudantes,
comunidades e parceiros de fomentos de projetos e apresentação de
experiências de organizações comunitárias exitosas.
Elaboração de uma proposta de projeto comunitário.

(EMEJAIFCNTCHS09PE09) Propor
e
testar estratégias de mediação e
intervenção para a resolução de
problemas da sociedade, que
envolvam privatizações,
concessões e parcerias públicoprivadas e seus impactos na
economia brasileira.

Privatização, concessão e parceria público-privada: conceitos básicos,
exemplos e impactos na economia.
Instrumentos de transparência da prestação de serviços públicos
oferecidos por empresas privadas.
Simulação da participação em
uma consulta pública de áreas
prioritárias que serão concedidas à iniciativa privada.

Formação
docente:
Professores/as
das
Quatro Áreas de
Conhecimento
3º Módulo
EMEJA

Privatização,
Mediação e
Concessão e
Intervenção
Parcerias Público- Sociocultural
Privadas
(40h)

Formação
docente:
História,
Geografia,
Sociologia,
Filosofia
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3º Módulo
EMEJA

Cidades
Sustentáveis e o
Mundo do
Trabalho (40h)

Empreendedorismo

(EMEJAIFCNTCHS11PE010)
Selecionar e mobilizar
conhecimentos e recursos
aplicados à sustentabilidade e
relacionados ao mundo do
trabalho, para o
desenvolvimento de projeto
pessoal ou empreendimento.

EIXO ESTRUTURANTE
PREDOMINANTE

HABILIDADE DA UNIDADE
CURRICULAR

Formação
docente:
Professores das
áreas de Ciências
Humanas e/ou
Ciências da
Natureza

PERÍODO
3º Módulo
EMEJA

UNIDADE
CURRICULAR
OPTATIVA
Ética e Economia
Solidária
(20h)
Professores das
áreas de Ciências
Humanas e/ou
Ciências da
Natureza

Empreendedorismo

(EMEJAIFCNTCHSA12PE011)
Desenvolver projetos pessoais
ou produtivos relacionados à
economia solidária, na
perspectiva de elaboração de
propostas de formulação de
políticas públicas voltadas para
fomentar a inclusão, a educação
ambiental e o desenvolvimento
social, selecionando e
mobilizando
intencionalmente
conhecimentos e recursos das
Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas e Ciências da Natureza
e suas Tecnologias.

Leis que regem o desenvolvimento sustentável para qualidade de vida da
população da zona urbana e/ou zona rural.
Educação, moradia, saneamento, transporte, lazer e segurança como
direitos sociais básicos destinados à população.
Empresas locais, que tenham consciência ética e responsabilidade
socioambiental para produção sustentável.
Equipamentos tecnológicos viáveis para desenvolvimento de cidades
sustentáveis.
Profissões tradicionais, contemporâneas e futuras, necessárias ao
desenvolvimento da sociedade.
Carreiras profissionais relacionadas à Sustentabilidade.
Elaboração de projetos sustentáveis e inovadores, a partir de situaçãoproblema, para apresentação e/ou aplicabilidade na comunidade escolar.

EMENTA
Ética dos Negócios, Inclusão Social e Economia Solidária.
Conceitos de Autonomia, Formulação
de projetos de implementação de Incubadoras de Grupos de Estudos e
Atividades Científicas e Socioculturais.
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3º Módulo
EMEJA

Matriz Energética Empreendedorismo
e
Impactos
ambientais (20h)
Formação
docente:
Biologia, Física,
Química,
Geografia

(EMEJAIFCNTCHS12PE12)
Desenvolver projetos pessoais
ou produtivos, relacionados às
matrizes energéticas e suas
formas de exploração,
considerando os diversos tipos
de fontes
renováveis e/ou não
renováveis, analisando as
tecnologias disponíveis e os
seus impactos socioambientais.

Princípio de funcionamento de
Hidroelétricas, Termoelétricas, Usinas Nucleares, Coletores Eólicos,
Células Fotovoltaicas e Aquecedor Solar.
Formas de armazenamento
de excedente de energia.
Análise dos aspectos
socioambientais, geopolíticos e econômicos das diferentes matrizes
energéticas.
Relação de diferentes fontes de energia
com os impactos ambientais e sustentabilidade. Eficiência e diversificação
dos processos de transformação e aproveitamento
energético.
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4.5.5 Matemática E Natureza
Trilha: Tecnologias Digitais

Na sociedade atual, é cada vez mais premente a necessidade de uma educação que
estimule o indivíduo a aprender a aprender, capaz de refletir, aberto a adquirir novos
conhecimentos e a mudar os próprios conceitos. Um indivíduo com possibilidades de
tomar decisões pautadas em análises de informações confiáveis e com capacidade
de atuar de forma crítica diante das situações com as quais vai se deparar, seja na
vida pessoal ou na coletividade.
Nesse sentido de formação, Moraes (2016) propõe o desenvolvimento de um
processo educacional centrado no sujeito coletivo que reconheça a importância do
outro na construção do conhecimento e a existência de processos coletivos de
construção de saber. Além do mais, a autora aponta para a emergência de se criar
ambientes de aprendizagens que favoreçam o desenvolvimento interdisciplinar, da
intuição e da criatividade (MORAES, 2016, p. 64).
É, portanto, neste contexto, que a trilha Tecnologias Digitais foi proposta para compor
o itinerário formativo da modalidade da Educação de Jovens e Adultos do Ensino
Médio. É notório os avanços das tecnologias digitais na sociedade e a emergência de
sua inserção no cenário educacional, nas suas diversas modalidades e harmonizadas
com o contexto social. A EJA, enquanto uma importante modalidade de educação que
pretende incluir os educandos no mercado de trabalho e para vida social, não pode e
nem deve ficar de fora desta realidade (DANTAS; TRINDADE, 202052).
Sendo assim, a referida trilha foi estruturada de modo que, ao concluí-la, o estudante
possa ser capaz de atuar como um agente autônomo, criativo e reflexivo em torno
das questões sociais, econômicas e tecnológicas, articulando saberes de automação,
programação e sistema dinâmico no contexto dos conhecimentos da Matemática e
Natureza.
Para isso, a trilha foi organizada em torno de quatro eixos: Investigação Científica,
Mediação e Intervenção Sociocultural, Processos Criativos e Empreendedorismo. No

52

DANTAS, F. dos S. Educação de jovens e adultos e o uso das tecnologias digitais: ressignificando a práxis
docente. Ensino em Perspectivas, Fortaleza, v. 1, n. 2, p. 1-14, 2020
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eixo da investigação científica, ao estudante da EJA será oportunizado espaço para
o desenvolver habilidades investigativas, necessárias à construção de um olhar
inquieto sobre os fenômenos, sistematizar conhecimentos e processos tecnológicos
e posicionar-se criticamente mediante argumentação e conclusões com o uso de
diferentes mídias. Nos demais eixos, o processo recai sobre o protagonismo dos
estudantes da EJA na seleção e mobilização intencional de recursos criativos, na
proposição de soluções para problemas ambientais e socioculturais, bem como no
desenvolvimento de empreendimentos produtivos, a partir da utilização das diversas
tecnologias disponíveis e com o intuito de melhorar a qualidade de vida pessoal e da
coletividade.
Na prática, esse processo pressupõe a substituição de uma abordagem pedagógica
reprodutivista, focada na transmissão de conteúdos, por uma situação educacional
que enfatiza a construção realizada pelo indivíduo, por meio de uma pedagogia ativa,
criativa, dinâmica, encorajadora, apoiada na descoberta, na investigação e no diálogo
(MORAES, 1996)53.
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MORAES, M.C. O paradigma educacional emergente: implicações na formação do professor e nas práticas
pedagógicas. Em Aberto. Brasília, ano 16. n.70, abr/jun, 1996.
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TRILHA INTEGRADA - MATEMÁTICA E CIÊNCIAS DA NATUREZA
TRILHA: TECNOLOGIAS DIGITAIS
Perfil do egresso: Ao concluir essa trilha, o estudante deverá ser capaz de atuar como um agente autônomo, criativo e reflexivo em torno das questões sociais, econômicas
e tecnológicas, articulando saberes de automação, programação e sistema dinâmico no contexto dos conhecimentos da Matemática e Natureza.
Cursos Superiores relacionados
Matemática, Biologia, Física, Química, Engenharias, Ciências da Computação, Ciências Biomédicas, Expressão Gráfica, Jogos Digitais, Design thinking, entre outros
relacionados.
1º Módulo EMEJA
PERÍODO

1º Módulo
EMEJA

UNIDADE
CURRICULAR
OBRIGATÓRIA

EIXO
ESTRUTURANTE
PREDOMINANTE

Educação Científica
(40h)

Investigação
Científica

Formação Docente:
Professores/as das
quatro Áreas de
Conhecimento

EMENTA
HABILIDADE DA UNIDADE
CURRICULAR
(EMEJAIFMATCNT02PE01)
Levantar e testar hipóteses
sobre variáveis que
interferem na explicação ou
resolução de problemas, em
processos de diversas
naturezas, nas áreas de
conhecimento,
contextualizando os
conhecimentos em sua
realidade local e utilizando
procedimentos e linguagens
adequados à investigação
científica.

Diferenciação de ciência e filosofia.
A natureza da ciência e
tecnologia. Curiosidade Científica.
Identificação e diferenciação
das etapas da construção do conhecimento científico. Identificação de áreas
de interesse/atuação. Elaboração do problema de pesquisa. Elaboração de
hipóteses.
Fontes de informação (orais, materiais,
imagéticas/ audiovisuais, escritas etc.). Processos metodológicos.
Processamento e análise de dados. Registro de conclusões.
Posicionamento sobre os resultados da investigação. Elaboração orientada
de um projeto de pesquisa e/ou um resumo expandido relacionado a uma
situação problema vivenciada na realidade local
ou cotidiana
do aluno.
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1º Módulo
EMEJA

Projeto de Vida
(40h)

Ver orientações no Quadro 1 da Unidade Curricular Projeto de Vida

Formação Docente:
Professores/as das
quatro Áreas de
Conhecimento
1º Módulo
EMEJA

Eletiva
(20h)
Formação Docente:
Professores/as das
quatro Áreas de
Conhecimento
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2º Módulo EMEJA
UNIDADE
CURRICULAR
OBRIGATÓRIA

EIXO
ESTRUTURANTE
PREDOMINANTE

2º Módulo
EMEJA

Tecnologia e
Inovação
(40h)
Formação Docente:
Professores/as das
quatro Áreas de
Conhecimento

Processos Criativos

(EJAIFMATCNT05PE04)
Selecionar e mobilizar
intencionalmente recursos
criativos relacionados à
Matemática, Ciências da Natureza
e suas tecnologias para resolver
problemas reais do ambiente e da
sociedade em âmbito local,
regional, nacional e/ou global.

Leitura e escrita em contexto digital, ampliando de forma consciente o
letramento digital. Cidadania digital.
Desenvolvimento das TDICs
e o significado disso para as pessoas.
Diferentes formas
de produção, apresentação e consumo de conteúdos digitais.
Elaboração de um projeto interdisciplinar que favoreça o uso
consciente das tecnologias na resolução de problemas locais.

2º Módulo
EMEJA

Reciclagem de
Eletrônicos
(40h)

Mediação e
Intervenção
Sociocultural

(EJAIFMATCNT08PE05)
Selecionar e mobilizar
conhecimentos e recursos das
diversas áreas para propor ações
individuais e/ou coletivas de
mediação e intervenção sobre
problemas socioculturais e de
natureza ambiental.

Aspectos da logística reversa, descarte do lixo eletrônico e seus
resíduos sólidos (Lei de resíduos sólidos).
Problemas
causados pelo descarte inadequado de resíduos (contaminação
ambiental e doenças).
Gerenciamento de resíduos (soluções
para os impactos ambientais no contexto local/ regional).

EIXO
ESTRUTURANTE

HABILIDADE DA UNIDADE
CURRICULAR

PERÍODO

Formação docente:
Matemática,
Biologia, Física,
Química e Geografia.

PERÍODO

UNIDADE
CURRICULAR
OPTATIVA

EMENTA
HABILIDADE DA UNIDADE
CURRICULAR

EMENTA
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2º Módulo
EMEJA

Tecnologias Digitais
e Matemática (40h)

Investigação
Científica

(EJAIFMATCNT03PE06)
Selecionar e sistematizar
conhecimentos obtidos de
estudos sobre a contribuição da
Matemática na explicação de
fenômenos de natureza científica,
social, profissional, cultural, e de
processos tecnológicos,
identificando os diversos pontos
de vista e posicionando-se
mediante argumentação,
buscando apresentar conclusões
com o uso de diferentes mídias.

Fenômenos
de natureza científica, social, profissional, cultural e de processos
tecnológicos.
Situações-problema envolvendo a Matemática (notação científica,
sistema binário, proporcionalidade, unidades e medida, investigação e
análise, categorização de dados coletados em uma pesquisa), no
contexto das Ciências Naturais.
Uso de diferentes mídias
no contexto da linguagem tecnológica.

Investigação
Científica

(EJAIFMATCNT03PE07)
Selecionar e sistematizar
situações-problema por meio de
softwares e aplicativos de
simulação, para elaborar modelos
que explorem a linguagem
matemática em termos de
possíveis limitações, adequações e
generalizações.

Variáveis que interferem na resolução de situações-problema e na
modelagem, utilizando os conceitos das Ciências Naturais, da
Matemática e da Lógica, bem como recursos criativos relacionados a
essas áreas.
Softwares e aplicativos como
ferramentas de simulação para a elaboração de modelos (Phet
Interactive Simulations, Geogebra, Cabri Geomètre, Winplot, etc.).

Formação docente:
Matemática,
Biologia, Física e
Química.

2º Módulo
EMEJA

Softwares de
Simulação para
Ciência e
Matemática
(40h)
Formação docente:
Matemática,
Biologia, Física e
Química
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3º Módulo EMEJA
PERÍODO

3º Módulo
EMEJA

UNIDADE
CURRICULAR
OBRIGATÓRIA

EIXO
ESTRUTURANTE
PREDOMINANTE

Produção
Experimental
(40h)

Processos Criativos

(EJAIFMATCNT06PE08) Propor e
testar soluções éticas, estéticas,
criativas e inovadoras para
problemas envolvendo tecnologias
digitais como processos de
produção, construção de peças e
usinagem
de
precisão,
considerando a aplicação dos
conhecimentos
matemáticos
associados a esse contexto, de
modo a desenvolver novas
abordagens e estratégias nos
diversos processos.

Instrumentos de medidas de precisão paquímetro, transferidor, régua,
micrômetro. Transformações de unidades de medida nas tecnologias
digitais. Experimentações com tecnologias digitais envolvendo os
processos de fabricação de materiais e construção de peças. Usinagem e
impressão 3D. Tipos de filamento (por exemplo: ABS e PLA). Protótipos
com produção experimental, a exemplo da cultura maker para mediação
e intervenção sociocultural na busca de soluções criativas e inovadoras.

Mediação e
Intervenção
Sociocultural

(EJAIFMATCNT09PE09)
Propor e testar estratégias de
mediação e intervenção sobre
problemas
socioculturais
e
ambientais,
tendo
como
ferramentas a aplicação de redes e
dispositivos tecnológicos.

Conhecimentos em arquitetura de redes, dispositivos, computação em
nuvens e apresentação de ferramentas. Utilização de dispositivos IoT
(Internet of Things) em situações do cotidiano (Smart TV, Smart Phone,
geladeiras, smartwatches, fones de ouvido, na saúde e na agricultura).

Formação docente:
Matemática e Física

3ºMódulo
EMEJA

Internet das Coisas
(IOT – Internet of
Things)
(40h)
Formação docente:
Matemática,
Biologia, Física e
Química.

EMENTA
HABILIDADE DA UNIDADE
CURRICULAR
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3º Módulo
EMEJA

Ideias tecnológicas e
rede de coleta
seletiva (40h)
Formação docente:
Matemática,
Biologia, Física,
Química e Geografia.

Empreendedorismo

PERÍODO

UNIDADE
CURRICULAR
OPTATIVA

EIXO
ESTRUTURANTE
PREDOMINANTE

3º Módulo
EMEJA

Jogos digitais
(20h)

Empreendedorismo

(EJAIFMATCNT12PE11)
Desenvolver projetos pessoais
e/ou
produtivos,
utilizando
conhecimentos e recursos
relacionados
à
Matemática,
considerando as
diversas tecnologias disponíveis,
incluindo
jogos digitais.

Utilização de conhecimentos matemáticos (formas geométricas, cálculo
de áreas, perímetros, sólidos geométricos, dentre outros) em jogos.
Curadoria e categoria de jogos. Elementos de jogos: game design,
gêneros narrativos (storyboard), personagens, estratégias de
recompensa e marketing de jogos. Criação de Protótipos, design de
interação, tecnologias e desenvolvimento e teste de jogos.

Empreendedorismo

(EJAIFMATCNT12PE12)
Desenvolver um projeto pessoal
e/ou
um
empreendimento
produtivo voltado para o mercado
financeiro
digital,
utilizando
conhecimentos e recursos da
Matemática Financeira.

Conhecimentos da Estatística, das tendências de mercado, da educação
financeira no mundo das criptomoedas. Estratégias e interpretação de
dados, bem como dos modelos startups, e-commerce e coworking na
compreensão dos negócios digitais. Aplicação de conhecimentos da
matemática financeira voltada ao mercado financeiro digital.

Formação docente:
Matemática, Física

3º Módulo
EMEJA

Negócios Digitais e
Inovadores
(20h)
Formação docente:
Matemática, Física

(EJAIFMATCNT11PE10)
Ampliação de conhecimento sobre coleta seletiva; Criação de protótipos
Selecionar
e
mobilizar por visualização 3D que permitam soluções inteligentes para a coleta
intencionalmente conhecimentos seletiva nos centros urbanos ou outros locais.
da Matemática e das Ciências da
Natureza para desenvolver um
projeto
pessoal
ou
um
empreendimento
produtivo,
envolvendo redes de coleta
seletiva, utilizando as diversas
tecnologias disponíveis, com o
intuito de melhorar a qualidade de
vida e/ou os processos produtivos.

HABILIDADE DA UNIDADE
CURRICULAR

EMENTA
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4.5.6 Matemática, Linguagens E Humanas
Trilha: MatematizAÇÃO, Design e Criatividade

É papel da escola oportunizar aos estudantes de todas as modalidades um ensino
que articule os conteúdos das diversas áreas de conhecimento com situações reais e
relacionadas ao mundo atual, com o intuito de formar cidadãos que sejam capazes
de transpor os conhecimentos adquiridos na escola para a vida em sociedade.
Associando o novo conhecimento com aquele que já possui, o estudante “[...] modifica
os conhecimentos adquiridos, transferindo-o para outras áreas e articulando um novo
conhecimento” (MARTIN; BISOGNIN, 2012, p. 20). Nesta direção, D’Ambrosio (2012)
defende que para se conquistar uma sociedade com equidade e justiça social,
contextualizar o ensino é fundamental. Além disso, é importante pensar em situações
que propiciem a construção dos significados dos conteúdos a serem aprendidos.
Isto posto, é essencial viabilizar um modelo de ensino de EJA inovador, que enxergue
o estudante como um dos protagonistas do saber e que valorize suas características
e individualidades. Uma educação que possibilite aproveitar adequadamente os
conhecimentos prévios, as experiências profissionais e cotidianas dos jovens e dos
adultos, permitindo melhor compreender os problemas sociais vividos por este público
no cotidiano, no trabalho e na escola.
Além de propor um diálogo entre conteúdos de Linguagens e de Matemática para
construir e aprofundar saberes já vivenciados na Formação Geral Básica, a Trilha
Matematização, design e criatividade, passa a explorá-los como instrumentos
direcionados à arte, à ciência, à comunicação, à cultura e à tecnologia.
Esse diálogo entre as áreas se processa pelo princípio da transdisciplinaridade. A
BNCC, na competência 4 da Educação Básica, recomenda o uso de
[...] diferentes linguagens, bem como conhecimentos das linguagens
artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações,
experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir
sentidos que levem ao entendimento mútuo. (BRASIL, 2017, p.9)

Desse modo, as unidades curriculares nesta trilha oferecem novas possibilidades de
o estudante experienciar o universo de saberes relacionados às linguagens matemática, corporal, verbal ou imagética - que retratam objetos de estudo capazes
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de fortalecer habilidades e competências significativas para o desenvolvimento da
autonomia e do protagonismo.
Como a sociedade se organiza em torno de práticas sociais aplicadas, esta trilha
recomenda uma reflexão em torno delas, com atenção aos aspectos éticos, sem
perder

de

vista

a

ação/atuação

humana

que

irá

conduzir

leituras/interações/intervenções de mundos. Como bem lembra Rojo e Barbosa
(2015),
Nossa vida não é feita apenas de pessoas e objetos. Nem mesmo das ideias
e concepções que temos sobre essas pessoas e objetos. É feita de nossas
atividades ou ações com essas pessoas e objetos, que são, ao mesmo
tempo, objetivas e subjetivas, sensíveis. (ROJO e BARBOSA, 2015, p.54).

É possível, em nosso cotidiano, observar a materialização do estreito vínculo das
áreas de Linguagens e Matemática. Por meio de conceitos matemáticos, por exemplo,
o homem realiza ações como contar, medir, somar, diminuir, dividir, formar
combinações, determinar áreas de ocupação, equilibrar sólidos, princípios esses
usados também na preparação e na expressão das linguagens artísticas, na
arquitetura, na moda, nos jogos eletrônicos, nas esculturas, nos fractais, nas artes
digitais, bem como na estética dos objetos de nosso uso diário.
Nesta proposta, a Matemática possui uma linguagem própria, com código
determinado e relação semântica objetiva, configurando-se como uma ferramenta
essencial para a leitura de mundo e intervenção na realidade. Já o componente
curricular Arte, em conformidade com a BNCC, associa diferentes dimensões do
conhecimento, aprofundando a imersão da Arte na Matemática e da Matemática na
Arte por meio de uma perspectiva científica e artística, apoiada em questões e temas
reais, universais e contemporâneos. Assim sendo, propõe-se desenvolver a
sensibilidade, a criatividade e a criticidade, evidenciando a relevância da expressão
humana nos diferentes campos de conhecimento e do quanto estes estão integrados
a valores coletivos.
Espera-se que ao finalizar Matematização, design e criatividade, o estudante da EJA
seja capaz de realizar uma leitura de mundo sensível e articulada com os aspectos
concretos e abstratos da vida, favorecendo e ampliando, dessa maneira, o seu
potencial de leitura de mundo, por meio da criatividade e da inovação, e de estudos
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e práticas do universo das várias linguagens artísticas e da matemática. Isto posto,
essa proposta de trabalho requer que a escola e o professor valorizem a diversidade
cultural, as identidades sociais e os diversos saberes, de modo a proporcionar ao
estudante da EJA (re) conhecer no mundo o que a Arte e a Matemática juntas criaram.
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TRILHA INTEGRADA – LINGUAGENS, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS E CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS
Trilha: MATEMATIZAÇÃO, DESIGN E CRIATIVIDADE
Perfil do egresso: Ao concluir essa trilha, o estudante deverá ser capaz de realizar uma leitura de mundo sensível e articulada com os aspectos concretos e abstratos da
vida, favorecendo e ampliando, dessa maneira, o seu potencial de leitura de mundo fazendo uso da criatividade e da inovação, a partir de estudos e práticas do universo
das várias linguagens artisticas e da matemática.
Cursos Superiores relacionados
Educação Física, Letras, Economia, Marketing, Design, Engenharia de Telecomunicações, Jornalismo, Arte (cênica e visual), Jornalismo, Matemática, entre outros
relacionados.
1° Módulo EMEJA
PERÍODO

UNIDADE CURRICULAR
OBRIGATÓRIA

EIXO
ESTRUTURAN
TE
PREDOMINA
NTE

HABILIDADE DA UNIDADE
CURRICULAR

EMENTA

1º
MÓDULO
EMEJA

Educação Científica

Investigação
Científica

(EMEJAIFFLGGMAT02PE01)
Levantar e testar hipóteses sobre
variáveis que interferem na
explicação ou resolução de
problemas, em processos de
diversas naturezas, nas áreas de
conhecimento, contextualizando os

Diferenciação de ciência e filosofia. A natureza da ciência e tecnologia.
Curiosidade Científica. Identificação e diferenciação das etapas da
construção do conhecimento científico. Identificação de áreas de
interesse/atuação. Elaboração do problema de pesquisa. Elaboração de
hipóteses. Fontes de informação (orais, materiais, imagéticas/
audiovisuais, escritas etc.). Processos metodológicos.
Processamento e análise de dados. Registro de conclusões.

(40h)
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Formação Docente:
Professores/as das
quatro Áreas de
Conhecimento
1º
MÓDULO
EMEJA

Projeto de Vida

conhecimentos em sua realidade
local e utilizando procedimentos e
linguagens adequados à
investigação científica.

Posicionamento sobre os resultados da investigação.
Elaboração orientada de um projeto de pesquisa e/ou um resumo
expandido relacionado a uma situação problema vivenciada na realidade
local ou cotidiana do aluno.

Ver orientações no Quadro 1 da Unidade Curricular Projeto de Vida

(40h)
Formação Docente:
Professores/as das
quatro Áreas de
Conhecimento

1º
MÓDULO

Eletiva
(20h)

EMEJA
Formação Docente:
Professores/as das
quatro Áreas de
Conhecimento
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Módulo II EMEJA
PERÍODO

UNIDADE
CURRICULAR
OBRIGATÓRIA

EIXO ESTRUTURANTE
PREDOMINANTE

HABILIDADE DA UNIDADE CURRICULAR

2º
MÓDULO
EMEJA

Tecnologia e
Inovação

Processos Criativos

(EMEJAIFFLGGMAT05PE04) Selecionar
e mobilizar intencionalmente recursos
criativos de diferentes línguas e
linguagens, e relacionados à Matemática
para resolver problemas de natureza
diversa, incluindo aqueles que permitam
a produção de novos conhecimentos
matemáticos. Assim como para
participar de projetos e/ou processos
criativos.

Mediação e
Intervenção
sociocultural

(EMEJAIFFLGGMAT08PE05) Selecionar
e mobilizar intencionalmente

( 40 h)
Formação
Docente:
Professores/as
das quatro Áreas
de Conhecimento
2ºMÓDULO
EMEJA

Esculturas e
Geometrias

(40h)

Formação
docente:
Matemática,
Física e Arte

conhecimentos e recursos das práticas
de linguagem e recursos matemáticos
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.

EMENTA

Desenvolvimento da habilidade de ler e escrever em contexto
digital, ampliando de forma consciente o letramento digital.
Percepção e reconhecimento da cidadania digital de forma
consciente e ética.
Análise e reflexão crítica do desenvolvimento das TDICs e o
significado disso para as pessoas.
Uso de diferentes formas de produção, apresentação e consumo de
conteúdos digitais.
Elaboração de um projeto interdisciplinar que favoreça o uso
consciente das tecnologias.

Aplicação das habilidades geométricas (transformações, composição
e decomposição, geometria descritiva, percepção espacial, objetos
tridimensionais, lugar geométrico, desenho em perspectiva,
geometrias Euclidiana e não-Euclidiana) e das grandezas e medidas
(unidades, volume, capacidade, dimensão, entre outros), na
perspectiva das variadas técnicas e sentidos utilizados pelos grandes
expoentes da escultura regional, nacional e internacional.
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PERÍODO

UNIDADE
CURRICULAR
OPTATIVA

EIXO ESTRUTURANTE
PREDOMINANTE

HABILIDADE DA UNIDADE CURRICULAR

2º
MÓDULO
EMEJA

Simetrias e
homotetia (40h)

Investigação
Científica

(EMEJAIFFLGGMAT03PE06) Selecionar
e sistematizar, com base em estudos
e/ou pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo, experimental

Formação
docente:
Matemática, Arte

EMENTA

Aplicação das simetrias de rotação, reflexão e translação, bem como
da ampliação e/ou redução de distâncias e áreas a partir de um
ponto fixo. Utilização de semelhança de figuras, escala, medidas,
razão e proporção, associando esses conteúdos ao Desenho
Geométrico e à Geometria Projetiva, tendo como apoio o uso de
etc.) em fontes confiáveis, informações
aplicativos e softwares da geometria dinâmica. Análise, pesquisa e
sobre português brasileiro, língua(s)
aplicação das simetrias encontradas em diversas formas na
e/ou linguagem(ns) específicas, visando natureza, na arquitetura, em objetos, em movimentos corporais do
fundamentar reflexões e hipóteses sobre
teatro e da dança, na composição sonora, entre outros,
a organização, o funcionamento e/ou os
materializados na expressão artística de variados contextos
efeitos de sentido de enunciados e
históricos, sociais e culturais. Desenvolvimento de projetos
discursos materializados nas diversas
inclusivos com base em soluções éticas e estéticas. Leitura de
línguas e linguagens (imagens estáticas e
perspectiva (homotetia) em diferentes movimentos artísticos.
em movimento; música; linguagens
corporais e do movimento, entre
outras), e 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 posicionandose mediante argumentação, com o
cuidado de citar as fontes dos recursos
utilizados na
pesquisa e buscando apresentar
conclusões com o uso de diferentes
mídias.
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2º
MÓDULO
EMEJA

Logotipos e
Logomarcas
(40h)

Formação
docente:
Matemática,
Língua
Portuguesa, Arte

Investigação
Científica

(EMEJAIFFLGGMAT03PE07) Selecionar
e sistematizar, com base em estudos
e/ou pesquisas 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, e 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 posicionandose mediante argumentação, com o
cuidado de citar as fontes dos recursos
utilizados na pesquisa e buscando
apresentar conclusões com o uso de
diferentes mídias.

Investigação, análise e compreenssão dos variados sentidos
suscitados por elementos gráficos-visuais utilizados no universo
coorporativo e de negócios em diferentes suportes e contextos
comunicativos.
Identificação e análise da
geometria presente em símbolos, logotipos e logomarcas que
representam grupos sociais e produtos.
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Módulo III EMEJA
PERÍODO

UNIDADE
CURRICULAR
OBRIGATÓRIA

EIXO ESTRUTURANTE
PREDOMINANTE

3º
MÓDULO
EMEJA

Artes Digitais e
Ilustração (40h)

Processos Criativos

Formação
docente: Arte,
Matemática,
Física

HABILIDADE DA UNIDADE CURRICULAR

EMENTA

(EMEJAIFFLGGMAT06PE08)
Seleção e experimentação de programas utilizados no universo do
Propor e testar soluções éticas,
design como Coreldraw, Illustrator, Canva e outros, para criar
estéticas, criativas e inovadoras para
imagens, jogos, vetorização e recursos comunicacionais associados a
problemas reais, utilizando as diversas
temas contemporâneos.
línguas e linguagens (imagens estáticas e
Interpretação e elaboração de interrelações entre imagem e
em movimento; línguas; linguagens
tecnologia, associando-as aos princípios geradores destas
corporais e do movimento, entre
linguagens, concepções técnicas (uso de materiais para construir
outras), em um ou mais campos de
maquetes, esculturas, objetos), funções da cor, cor luz, cor
atuação social, combatendo a
estereotipia, o lugar-comum e o clichê, e pigmento, experiências ópticas, relação cor e espaço, composições
geométricas, arquitetura, outros.
considerando, também, a aplicação dos
conhecimentos matemáticos associados
Pesquisas de concepções estéticas, de artistas, de renome mundial,
ao domínio de operações e relações
nacional e regional das diferentes linguagens artísticas, que
matemáticas simbólicas e formais, de
modo a desenvolver novas abordagens e utilizaram ou se inspiraram nos elementos da linguagem da física e
da matemática na composição de suas produções. Resolução de
estratégias para enfrentar novas
situações-problema, envolvendo a geometria com ou sem uso de
situações.
software da Geometria Dinâmica, possibilitando a visualização
geométrica, algébrica e gráfica e a modelagem matemática. Seleção
e mobilização de recursos criativos relacionados à vetorização, artes
e pintura digital.
Utilização de programas de vetorização e/ou modelagem 3D, bem
como utilização das artes, pinturas e animações digitais.
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3º
MÓDULO
EMEJA

Desenho de
Objetos Digitais

Mediação e
Intervenção
sociocultural

(40h)

(EMEJAIFFLGGMAT09PE09) Propor e
testar estratégias de mediação e
intervenção para resolver problemas de
natureza sociocultural e de natureza
ambiental relacionados à Matemática, e
também selecionando adequadamente
elementos das diferentes linguagens.

Compreensão da aplicabilidade de conhecimentos matemáticos
como: Números e operações (números decimais, razão e proporção,
etc.), Grandezas e Medidas (sistema métrico, escala, unidades de
medida, etc.) Geometrias plana, espacial e analítica (ângulos, retas,
plano cartesiano, etc.), no cotidiano das sociedades fazendo uso ou
não de softwares de Geometria Dinâmica.

Formação
docente:
Matemática,
Física
3º
MÓDULO
EMEJA

Diversidade e
Comunidade
(40h)

Empreendedorismo

Formação
docente:
Educação Física,
Arte, História,
Geografia,
Sociologia
PERÍODO

UNIDADE
CURRICULAR
OPTATIVA

EIXO ESTRUTURANTE
PREDOMINANTE

(EMEJAIFFLGGMAT11PE10) Selecionar
Problematização sobre as características dos espaços públicos
e mobilizar intencionalmente
quanto a seu tipo, dimensões, localização geográfica, acessibilidade,
conhecimentos e recursos das práticas
segurança e as atividades realizadas (ações de grupos organizados
de Linguagem para desenvolver um
ou não e/ou de política pública). Identificação e reconhecimento das
projeto pessoal ou um empreendimento formas de organização e produção cultural e artística comunitária.
produtivo.
Mobilização de conhecimentos em torno das práticas corporais,
artísticas, de questões socioculturais e ambientais relacionados aos
espaços públicos esportivos, culturais e de lazer da comunidade
(ocupação, oferta, preservação, função social, intervenções
artísticas, entre outros).

HABILIDADE DA UNIDADE CURRICULAR

EMENTA
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3º
MÓDULO
EMEJA

Incubadoras de
Projetos Sociais

Empreendedorismo

(EMEJAIFFLGGMAT12PE11) Desenvolver
projetos pessoais ou produtivos,
utilizando as práticas de linguagens
socialmente relevantes, em diferentes
campos de atuação, e os processos e
conhecimentos matemáticos para
formular propostas concretas,
articuladas com o projeto de vida.

Pesquisa dos interesses, experiências da/os estudantes no trabalho
em equipe, com comunidade, com projetos comunitários, quais
projetos comunitários conhecem ou ações que podem se tornar um
projeto viável.
Realização de leitura e exposição de texto sobre
incubadoras de projeto sociais. Identificação de ações e/ou projetos
locais.
Elaboração de projetos comunitários e subsidio à
captação de recursos para seu desenvolvimento. Realização de
atividades de formação de lideranças.
Articulação de parcerias com instituições de fomentos de projetos
sociais.
Realização de encontros de trocas de experiências
entre estudantes, comunidades e parceiros de fomentos de projetos
e apresentação de experiências de organizações comunitárias
exitosas.
Propor soluções para os
diversos ambientes e comunidades envolvidas.

Empreendedorismo

(EMEJAIFFLGGMAT12PE12) 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.

Mobilização de conhecimentos artísticos, culturais e/ou dos
esportes desenvolvidos pelos estudantes. Diálogo sobre questões
socioculturais (estereotipia, preconceitos, justiça, equidade, entre
outros). Identificação e problematização de situações de
exclusão/discriminação no ambiente
escolar/comunidade/região/país.
Seleção e mobilização
de estratégias, ações e políticas para promoção de convívio
democrático em respeito à diversidade humana.
Estudo das
etapas de elaboração de uma produção cultural (pré-produção,
produção, execução e pós-produção).
Execução de
encontros culturais e/ou esportivos (gincana, mostra, festival,
performance, jogos, entre outros).
Proposição
de formas de comunicação que reflitam e promovam o convívio
democrático com a diversidade por meio de diferentes linguagens
(verbais, artísticas ou corporais).

(40h)

Formação
docente:
professores/as
das quatro Áreas
de Conhecimento

3º
MÓDULO
EMEJA

Produção cultural
(40h)

Formação
docente:
Educação Física,
Arte
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FICHA TÉCNICA
COORDENAÇÃO DO CURRÍCULO
Jaciane Gomes Sousa de Lima Silva
Rita de Kássia Pontes Silva

COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CURRÍCULO
Danielle da Mota Bastos (Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco)

LÍNGUA PORTUGUESA
Redatoras: Caroline Cristina Portela Araújo
Jaciane Gomes Sousa de Lima Silva
Rita de Kássia Pontes Silva
Leitor crítico: Gean Carlo Gomes
EDUCAÇÃO FÍSICA
Redatora: Mércia Andreza Ferreira da Silva
ARTE
Redatores: André Vasconcelos de Arruda
Jaciane Gomes Sousa de Lima Silva
LÍNGUA INGLESA
Redatores: Diego Bruno Barbosa Félix
Jaciane Gomes Sousa de Lima Silva
Valdemir Melo de Souza
Leitora crítica: Elizabeth de Oliveira Camelo
MATEMÁTICA
Redatora: Cláudia Danielle da Silva Oliveira
Leitores Críticos: Fábio Belarmino Bezerra
Regina Celi de Melo André
BIOLOGIA
Redatoras: Ana Lucia Gomes Cavalcanti Neto
Alexandra Fonsêca Cysneiros Zovka
Daniela Pedrosa de Souza
Maria de Lourdes de Carvalho Fragoso.
Leitor crítico: Italo R. L. Monteiro
QUÍMICA
Redatores: Dário César de Oliveira Conceição
Guilherme de Coimbra Santos
FÍSICA
Redator: Carlos Wilson Pimentel de Lacerda
Leitores críticos: Ricardo José da Luz
Erik Cordeiro da Silva
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HISTÓRIA
Redatores: Thiago de Oliveira Reis Marques Freire
Glaucilene da Mata Lira
Alexandre Bezerra Silva
Leitora crítica: Vera Lúcia Braga de Moura
GEOGRAFIA
Redatores: Hélder Domingues Mendes da Silva
Valdenice Leitão da Silva
SOCIOLOGIA
Redatora: Jacquelane Bezerra dos Santos
Leitor crítico: Josemar Medeiros da Silva
FILOSOFIA
Redatores: Kaique Gabriel Rossete Miranda
Antônio Carlos Albert da Silva
Alessandro Rodrigues dos Santos
Nilton Guimarães da Silva
Leitores Críticos: Suzano de Aquino Guimarães
Junot Cornélio Matos

COLABORADORES

LÍNGUA PORTUGUESA
Ana Carolina De Santana Alves
Ribeiro
Ana Lúcia Do Nascimento Ferreira
Carla Regina Percílio Dos Santos
Cleber Mauricio Silva De Carvalho
Dalvineide Francelino Da Silva
Daniel Fernandes Viana Filho
Danyelle Dayse Mendonça Da Silva
Décio Da Silva
Delzuita Campos Dias
Dilene Ferreira Torres
Doralice Vasconcelos Da Silva
Edgar Ferreira Diniz Junior
Edina Henrique Da Silva Batista
Edison Roberto Silva
Edlene Maria De Araújo Santos
Ednaldo Dos Montes Barbosa
Ednalva Alves Ferreira Dos Santos
Eduardo Da Cruz

Eliane Maria Pimentel Lima Lira
Erenice Nunes Da Silva
Ernane Gomes De Araujo
Everton Cleyton Silva Albuquerque
Gislaide De Oliveira
Israella Regina Lira
Jairam Rodrigues Dias Barbosa
Janaína Maria De Andrade Silva
Jeane Marta Guedes Aguiar
João Francisco Souza Do Nascimento
Jonadab Mansur Junior
Josedaura Maria Alves De Andrade
Josoneide De Melo Silva
Kariny Carla Militao De Carvalho
Kátia Feitoza Da Silva
Laodicéia Rodrigues De Albuquerque
Larissa Petrusk Santos Silva
Leide Chelly Diniz Pereira
Líbina Nascimento De França
Lucival Galdino
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Márcia Tamires Dos Santos Chagas
Marcos Belarmino De Oliveira
Maria Da Conceição Silva De Lima
Maria Dosocorro De Oliveira Fraga
Maria Eliane Ferreira Dos Santos
Maria Gorete Teixeira Dos Santos
Maria José Alcantara Sulamita De
Lima
Maria Luciana Tavares Alves De Melo
Maria Wilma Pereira
Maria Zuleide Da Silva
Milka Maria Nunes
Noé Francisco Dos Santos Neto
Patricia Carneiro Da Silva Sousa
Pierre Danilo Fraga Vasconcelos
Renata Velôso De Morais Paulino
Soares Gomes
Ronaldo Cavalcanti De Albuquerque
Rosângela Alves Leite Santos
Roselane Silva De Souza
Rozangela Gomes Da Silva
Sabryna Barbosa Ramos
Sandra Barbosa De Santana Lins
Alves
Sandra Maria Mendes Souza E Melo
Sarah Keilla Oliveira Campos
Shirliany Maria De Castro Lins
Tamires Ferreira Dos Santos Silva
Lima
Tiago Correia De Araujo
Valquíria Diva Santos Sampaio
Wanessa Tenório Bezerra Leão De
Lima

LÍNGUA INGLESA
Andrea Monteiro Da Silva
Daiana Zenilda Moreira
Daltton Israel Tiburcio Cordeiro
Daniel Rildson Ramos Do Nascimento
Doralice De Miranda Lima
Edilson Pereira Da Silva
Eduardo Amarantes Siqueira
Elizabeth Aparecida Do Nascimento
Elizabeth Aparecida Do Nascimento
Ivone Almeida Sampaio
Joelma Pereira Alves
Jussara Cristina Alves Torres De Melo
Lucinara Alves Ferreira

Maria Aparecida De Araújo Silva
Maria Iraneide Barboza
Maria José Alves
Natália Luiza Carneiro Lopes Acioly
Paula Roberta Da Silva Santos
Regina Alexandre Ferreira
Rogerio De Andrade Sousa
Rosicleide Maria Gonçalves Cunha
Sandra Silvia Galindo Ferreira
Wagner Lucílio Laudelino De Queiroz

ARTE
André Vasconcelos De Arruda
Anne Jaqueline Da Silva
Aretusa Pereira Do Nascimento
Arisberto Gomes De Souza
Célio Bezerra Siqueira
Dalvineide Francelino Da Silva
Dimison Cesar Vieira Gomes
Eliane Nery Dos Santos Silva
Enaide Buonora Lira
Ilka Maria Oliveira Dos Santos
Isabel Cristina De Andrade Lima
Meneses
Karla Cristina Gonçalves De Araujo
Luelda Alves
Maria Cleidmar De Jesus Sousa
Fialho
Maria Elisabel Salvador De Medeiros
Marileide Esbaltar Da Silva
Pulcina Maria Ferreira Dos Santos
Talita Maria De Araújo Silva
Vera Lucia Ferreira Da Silva

EDUCAÇÃO FÍSICA
Aisla Francisca De Lima
Alidiene Ferreira Da Silva
Allan De Sousa Teles
Andre Luiz Teixeira Da Silva
Edna Carla E. Da Silva
Eudja Carla De Lima
Fausto Henrique Modesto Morais De
Souza
Francisco De Assis Oliveira E Luna
Genaldo De Oliveira Silva
Gustavo Teixeira De Araujo Leite
Jamerson Ferreira Romão
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José Roberto Do Nascimento
Julio César De Espindola
Lucicleide Félix Delgado Lessa
Luiz Eduardo Alves Neves
Margareth Gonçalves Da Silva
Mércia Andreza Ferreira
Rodrigo Menezes Freire Almeida
Rosilene Bomfim Da Silva
Sérgio Ricardo Bezerra Xavier
Yuri Mirrail Pereira De Carvalho

HISTÓRIA
Adeildo Apolinário Da Silva
Alexsandra Luiz Pantaleão Câmara
Ana Telma Lima Vasconcellos
Aurino Bezerra Ferreira
Carla Maria Ramos Sales
Cibele Maria Albuquerque De Castro
Claudinês De Carvalho Mendes
Cristina Tereza Wogeley Almeida Da
Silva
Daniel Neto
Diogo Bruno Wanderley Grandidier
Gomes
George Manoel Farias De Melo
Hálames Marcelo Da Silva Farias
Ivaldo Silva Rocha
José Aroldo Pereira Luna
José Pereira Da Silva Filho
José Walter Vieira
Jussara Santana De Araújo
Leonarda Cecília Gonçalves Ferreira
Luciana Maria De Almeida Moreira
Zarzar
Manoel Luís Da Silva Neto
Márcio Da Silva Lima
Maria Aparecida Pereira Ribeiro
Maria De Fátima Soares Dos Santos
Maria Do Socorro Barbosa Se Almeida
Marilene Maria Da Silva
Marineide Lira De Lima
Marta Janete Da Silva
Mayrielle Araujo Da Silva Tabosa
Mônica Rayane Lacerda Duarte
Natalicio Lucio Da Silva Filho
Olga Isabel Lourenço
Paulo Roberto Pereira Da Silva
Pedro Renato De Souza

Reinaldo Eliziário Dos Santos
Ricardo Freitas Cavalcanti
Silvana Ferreira Penha Da Silva
Tony Hercúues Ferreira Dos Santos
Valdemir José Da Silva
Vanusa Dos Santos De Macedo

GEOGRAFIA
Bartolomeu Gomes De Sá
Cinthia Pereira Dos Santos
Fábio Martins Barata
Isabel Cristina De Andrade Lima
Meneses
Jaderson De Oliveira Ebla
José Pereira Da Silva Filho
Lucas Ferreira De Oliveira
Luciana Mércia Freitas De Oliveira
Luciara Siqueira De Queiroz
Cavalcanti
Maria Aurenita De Oliveira
Vasconcelos
Maria Eulália Vasconcelos Cabral
Maria Janicelia Dos Santos Cruz
Maria Leomar Santana Pereira
Maria Luiza Costa Alencar Peixoto
Marta Janete Da Silva
Monica Ferreira Da Silva
Monica Ferreira Da Silva
Odaléa Débora Querino Viana De Sá
Patricia Dantas De Mesquita
Rafael De Souza Bitu
Rejane Bezerra Tavares
Roberio Fabricio Lemos Da Silva
Rosália Gomes Da Silva
Rosane Michele Gonçalves Bezerra
Rosenildo Vicente Da Silva
Sandra Pessoa
Sebastião Rosimar De Oliveira
Sidinei Dos Santos Silva
Sueli Meneses Pessoa Da Costa
Valéria Barboza Vasconcelos

FILOSOFIA
Adriano Sobral Da Silva
Euricélio Martins De Santana
Francelino França De Araújo Pontes
Hilda Elaine Barros Da Silva.
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Ismael Teixeira Barros Neto
Jonison Pereira De Lima
Josiano José Costa
Lucicleide Félix Delgado Lessa
Márcia Maria Dias Silva
Maria Margarete Da Silva Almeida
Monica Ferreira Da Silva
Nadielson Chaves
Pablo Jeovane Santos Farias
Salvino Leite Freire
Sebastiana Inácio Lima
Simone De Medeiros Barbosa
Sueli Maria Mira Cavalcanti
Tiago Alexandre Da Silva Valle
Valdenice Leite Silva
Vera Lucia Ferreira Da Silva

SOCIOLOGIA
Ademir Antônio De Souza Silva
Celia Maria Da Silva
Constantino José Bezerra De Melo
Elaine Christiany Barbosa De Oliveira
Ester Lúcia Da Silva
Humberenice Gomes De Lima Torres
João Francisco Souza Do Nascimento.
Jucilene Maria Da Silva
Leandro Gomes Viana
Maria Lindete Da Cruz Pereira
Maurício De Oliveira Carneiro Júnior
Monica Ferreira Da Silva
Rosângela Menezes De Morais
Talita Maria De Araújo Silva
MATEMÁTICA
Adalberto Gomes De Araújo
Admilson Gonçalves De Lima
Alexsandro Ivanildo Da Silva
Alinny Arruda Leite
Alvaro Antero Neves De Souza
Ana Cristina Souza Da Silva
Angela Azevedo Guedes Cavalcanti
Antonio Carlos De Lima Costa
Carla Fabiana Marques Costa Dias
Claudenice Oliveira Sales De Carvalho
Cris Leal
Cristiane Leal Martins Rebouças
Danielly Cristina Ramos Da Silva
Edison Roberto Silva

Edmilson Pedro Da Silva
Eduardo Alexandre Barbosa
Elielson Martins Da Silva
Fabiana Campos Gomes Silva
Fabianna Lopes Gonçalves De
Almeida
Fabrício Bonfim De Carvalho
Fernando José Da Silva
Francisca Regina Da Silva
Gislene Bezerra Araujo Nascimento
Gleidson Bezerra Marinho
Hugo José Barbosa
Isabel Cristina De Andrade Lima
Meneses
Ismael Alves Gonzalez
Jayme Alves Da Rocha Junior
Jean Ricardo Cavalcanti Monteiro
João Francisco Da Costa
João Francisco Souza Do Nascimento
João Luiz Nunes Machado
João Luiz Nunes Machado
João Olimpio De Albertim Júnior
Jobson Tarcisio De Lira Santos
Jones Queste Ferreira Da Silva
José Andreilson Bezerra Galdino
José Flávio Xavier Ferreira
José Silmário Vasconcelos Cavalcante
Joselita Silva Dos Santos
Josenilda Maria De Lima Abreu
Jozaias Da Silva Meira
Jucimária Aquino
Juliano Oliveira Da Silva
Leandro Souza Silva
Leonarda Camila Da Silva
Leonice Barbosa Lima
Lucicleide Félix Delgado Lessa
Marcela Da Silva Monteiro Miranda
Marcilio Flávio De Oliveira Melo
Marcio Rafael Nunes Bezerra
Maria Das Dores Pessoa Oliveira
Maria De Fátima Araújo Freire
Maria José Duarte Da Silva
Maria Rejane Campos Pereira Freitas
Marisa Siqueira Cavalcanti
Mascleide Paula De Lima
Ozielma Tôrres Da Silva Ribeiro
Regenildo Araújo Da Silva
Sebastião Cavalcanti Ramos Filho
Sérgio Ferreira De Araújo
309

Simone De França Melo Souza
Simone Pires De Sá Santil
Talita Maria De Araújo Silva
Thamyres Lemos Tavares
Ubiratan Araripe De Sousa Costa
Valéria Severina Da Silva Salgueiro
Vanusa De Fátima Gomes Monteiro
Waldomiro Freire De Sá
BIOLOGIA
Adelio Severino Da Silva Junior
Adriano De Carvalho Duarte
Alberes Vitor Alves
Alexandra Fonseca Cysneiros Zovka
Alexandre De Melo Medeiros
Amanda Correia De Almeida
Amanda Ferreira De Araújo Barros
Andréa Nascimento Carmo
Andreia Ferreira De Barros
Andressa Chirlay Torres De Castro
Aguirre
Anne Jaqueline Da Silva
Cléber Clodoaudo Neto Pereira
Daniela De Souza Ribeiro Ferreira
Daniela Pedrosa De Souza
Deysiane Dos Santos Calado Ventura
Edilene Maria De Oliveira
Edison Roberto Silva Espero
Elaine Cristina Nunes
Elcio Silva Batista
Emília De Lima Cardoso
Evelyn Rodrigues Dos Santos
Fabia Dos Santos De Sousa
Fabiano Pimentel Do Nascimento
Fabrícia Maria Dos Santos Muniz
Gerluce Pereira De Souza
Gilmara Ribeiro Costa Pedrosa
Gleys Queiroz Maciel Vidal Valença
Graziela Maranhão Camelo
Ismael Teixeira Barros Neto
Jairo Ferreira De Souza
Joao Carlos De Oliveira Neto
João Francisco Souza Do Nascimento
Katia Simone De Lima
Keli Cristina Dias De Abreu
Luciano Felix Da Silva
Lucicleide Felix Delgado Lessa
Magiane Do Rêgo Santos
Marcelí Rodrigues Belarmino Gomes

Maria Aparecida Bidô Dias
Maria Ines Dos Santos
Maria Rosélia Silva Dos Santos
Mariama Cavalcanti De Almeida
Ramos
Marta Cristina De Freitas Da Silva
Michelly Élen Leal Menezes Torres
Natália Silva Barbosa
Niza Pereira Silva Da Fonseca
Priscilla Nascimento Silva
Rafael Bernardo Da Silva
Regenildo Araújo Da Silva
Romero Tavares Avelino
Rosiane Rocha Da Silva
Sueli Domingos Da Silva Soares
Talita Maria De Araújo Silva
Tercio Viana De Souza
Tiago Tenório Cavalcanti Batista
Valnizia Rocha De Medeiros
Zenialdo Rodrigues Pereira

QUÍMICA
Alexsandro Alberto Da Silva
Andressa Chirlay Torres De Castro
Aguirre
Anne Jaqueline Da Silva
Diogo Sebastião Santana
Erineide Alves Dos Santos
Francisco Alcides Da Silva
Givaldo De Oliveira Melo
Henryzalva Braga Lima Alves
Jaedson De Oliveira Ferro
Jéssica Mirelly Almeida De Santana
Jeziane Da Silva Alves
José Adelmo Nobre Dos Santos
José Flávio Cavalcanti De Menezes
José Valmir Rocha Da Silva
Leandro Gomes Viana
Manuela Maria De Góes Barreto
Maria Cicera Pereira Alencar
Maria Do Socorro Pereira E Silva
Nathália Talita Candido De Oliveira
Patrícia Mirelle De Vasconcelos
Barbosa Freitas
Ricardo Alves Do Rêgo
Roberto Carlos Gomes Da Cunha
Rodrigo Tadeu Cícero Da Silva
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Rosiane Rocha Da Silva
Tatiana Marques Duarte
Walderik Severo De Araújo
Albani Correia De Vasconcelos
Luiz Claudio Leite Da Cunha
Belmara Coelho Barros

FÍSICA
Altamirando Araújo Do Bomfim
Delvison Jose Araujo Dos Santos
Edilson José Ribeiro
Eduardo Alexandre Barbosa
Fernando Lopes Do Nascimento
Gustavo Henrique De Souza Lima
Jessica Mirelly Almeida De Santana
José Augusto Barbosa De Souza
José Everaldo Ferreira Da Silva
Josenilda Maria De Lima Abreu
Jozelia Maria Coelho De Lima
Luciano Matias De Oliveira
Maria Joseane Ferreira Eufrásio
Marilene Dias Costa
Regenildo Araújo Da Silva
Roberta Flávia De Oliveira Bezerra
Roberto Carlos Gomes Da Cunha
Rodrigo Prazeres De Holanda
Romero Tavares Avelino
Rosiane Rocha Da Silva
Sérgio Ricardo Da Silva
Sidney Barbosa Da Silva
Simone Pires De Sá Santil
Thiago Souza Pereira De Brito
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