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Prezado(a) Professor(a),

É com satisfação que a Secretaria Municipal da Educação (SME), por meio da Coordenadoria 
de Ensino Fundamental/Célula de Desenvolvimento Curricular, apresenta as sugestões de ementas das 
Atividades Pedagógicas propostas para os Clubes de Aprendizagem. 

A SME desenvolve uma série de ações que buscam fortalecer a aprendizagem dos estudantes e 
contribuir com seu pleno desenvolvimento nos âmbitos cognitivo, físico, social e afetivo. Dentre essas 
ações, destacam-se aqui os Clubes de Aprendizagem que tem por objetivo incentivar, nas Unidades 
Escolares, o desenvolvimento de projetos que primem pelo debate e reflexões de temas contemporâneos 
de relevância cultural e social para a vida dos estudantes, de maneira interdisciplinar, e que possam 
auxiliá-los em seu percurso formativo enquanto sujeitos críticos e cidadãos. 

As ementas aqui sistematizadas têm por finalidade auxiliar os professores lotados nas Atividades 
Pedagógicas a planejarem os projetos que irão desenvolver durante o ano letivo. Elas dialogam com os 
Componentes Curriculares que fazem parte do currículo da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza e 
podem ser pensadas e trabalhadas de maneira interdisciplinar e integrada. 

As Atividades Pedagógicas propostas para os Clubes de Aprendizagem estão divididas em cinco 
categorias, denominadas de Campos de Atuação, que norteiam as práticas educativas:

• Linguagem e Matemática: voltado para o fortalecimento das habilidades de leitura, escrita, 
fluência e compreensão leitora e do desenvolvimento do raciocínio lógico por meio de experiências 
matemáticas. 

• Cultura e Esporte: voltado para o desenvolvimento das práticas corporais, artísticas e culturais, 
visando ampliar a consciência dos estudantes a respeito dos movimentos, dos recursos necessários para 
o cuidado consigo e com o outro e auxiliá-lo no desenvolvimento da apreciação estética. 

• Formação Pessoal e Social: voltado para o conhecimento e a reflexão de temáticas que tratem 
da história, da memória e da geografia local, visando à valorização do sentimento de pertencimento e da 
preservação do patrimônio histórico-cultural e, ainda, de temas que proponham debates sobre a educação 
para o trânsito, a financeira, a ambiental, os direitos humanos, a formação ética e cidadã e a cultura de 
paz, que buscam fortalecer nos estudantes o respeito à diversidade, bem como o desenvolvimento de 
atitudes e valores que os possibilitem o pleno exercício da cidadania de maneira ativa e ética.

• Laboratório de Aprendizagem: voltado para o letramento científico dos estudantes visando 
o desenvolvimento do espírito investigativo, da curiosidade, da criatividade e de habilidades no campo 
da pesquisa. 

• Outros Projetos: voltado para a elaboração de projetos que as Unidades Escolares definirem 
como relevantes a serem abordados de acordo com as necessidades de cada instituição de ensino. 

Cada um dos Campos de Atuação possuem uma série de Atividades Pedagógicas que dialogam 
entre si. Os Clubes de Aprendizagem encontram-se divididos da seguinte forma:

CAMPO DE ATUAÇÃO ATIVIDADE PEDAGÓGICA

Linguagem e Matemática

Orientação de Estudo
Oficinas de Leitura
Oficinas de Língua Estrangeira
Laboratório de Produção Textual
Experiências Matemáticas
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O professor lotado nos Clubes de Aprendizagem poderá escolher uma ou mais das Atividades 
Pedagógicas sugeridas para desenvolver durante o ano letivo, desde que fique claro no projeto de 
atuação, anexo nº 01, como as atividades serão abordadas e o cronograma de desenvolvimento das 
ações pedagógicas. 

O professor deverá apresentar o projeto a ser desenvolvido durante o ano letivo para o Coordenador 
Pedagógico e Gestor Escolar. Após avaliação positiva do projeto, o professor deverá apresentá-lo a 
turma a qual encontra-se lotado a fim de sensibilizar e envolvê-los nas ações pedagógicas a serem 
desenvolvidas com o objetivo de que os estudantes se sintam participantes ativos do projeto. 

Para a execução do projeto, torna-se imprescindível a realização do planejamento semanal 
das ações pedagógicas que serão desenvolvidas ao longo do ano. Orienta-se que nos planejamentos, 
realizados no Caderno de Planejamento e Registro de Frequência dos Clubes de Aprendizagem, os 
professores proponham atividades dinâmicas objetivando a motivação e o envolvimento dos estudantes 
nas atividades propostas, favorecendo a apropriação, a vivência e a assimilação dos conteúdos planejados 
de forma contínua, significativa e contextualizada a realidade do público para o qual o projeto se destina. 

CAMPO DE ATUAÇÃO ATIVIDADE PEDAGÓGICA

Cultura e Esporte

Formação Pessoal e Social

Laboratório de Aprendizagem Iniciação à Pesquisa e ao Experimento

Outros Projetos Proposta da Unidade Escolar

Educação Patrimonial
Oficina de Brincadeiras e Jogos
Oficina de Práticas Corporais
Oficina de Música
Oficina de Dança
Oficina de Teatro
Oficina de Artes Visuais

Cultura e Diversidade Regional
Memória e Histórias da Comunidade
Educação em Direitos Humanos
Educação para o Trânsito
Educação Financeira
Educação para a Paz
Educação Ambiental
Empreendedorismo Social
Ética e Cidadania
Geografia Local
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O Professor contará com 1h/a semanal por turma para a realização do projeto e poderá ser 
lotado em até duas turmas. As aulas dos Clubes de Aprendizagem acontecerão no 5º tempo para as 
turmas do turno diurno  (das 11h às 11h55min, para o turno da manhã e de 17h às 17h55min, para o 
turno da tarde) e, em virtude disso, a Gestão Escolar deverá esclarecer aos responsáveis pelos estudantes 
a importância da presença dos estudantes nas Atividades Pedagógicas, visto que estas visam fortalecer 
a aprendizagem e a formação integral dos estudantes. Nas turmas do turno noturno, as Atividades 
Pedagógicas serão desenvolvidas no horário regular, em virtude de suas especificidades.

Para que se tenha os resultados esperados do projeto é imprescindível que o professor, em 
parceria com o Coordenador Pedagógico, acompanhe sistematicamente a frequência, o desempenho e 
o envolvimento dos estudantes nas atividades propostas.

Destaca-se que as sugestões aqui propostas não constituem um programa a cumprir, mas sim uma 
referência para que os professores possam construir e gerir o currículo dos Clubes de Aprendizagem, que 
poderá ser adaptado ao contexto social e às características e necessidades pedagógicas dos estudantes.

Sugere-se também que seja organizado pelos professores e coordenadores pedagógicos um 
momento de socialização com a comunidade escolar das ações desenvolvidas nos projetos.

Desejamos a todos um excelente trabalho!
Célula de Desenvolvimento Curricular.
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LINGUAGEM E MATEMÁTICA

 A capacidade de se comunicar tem sido objeto de estudo desde os primórdios da humanidade, em que 
o homem procurava entender a complexidade de suas habilidades cognitivas, e especialmente a capacidade de 
assimilar e usar línguas. Segundo Bakhtin, “a língua constitui um processo de evolução ininterrupto, que se realiza 
através da interação verbal e social dos locutores” (Bakhtin apud Figueiredo 1997, p. 15). Assim, aprender a se 
comunicar em uma língua, quer seja esta materna ou não, não significa aprender só as palavras, mas os seus 
significados culturais e, com eles, os modos pelos quais as pessoas do seu meio social entendem e interpretam a 
realidade e a si mesmas. Portanto, através das práticas sociais os seres humanos interagem consigo mesmo e com 
os outros, constituindo-se como sujeitos sociais.

Assim como na Linguagem, a Matemática, enquanto ciência presente em praticamente todas as relações 
sociais, proporciona um leque de saberes intrinsecamente utilizados em várias atividades cotidianas, afinal estamos 
sempre diante de números, transações financeiras, medidas, figuras geométricas planas ou tridimensionais e 
muitos outros conceitos inerentes a essa área de conhecimento. Neste contexto, um gráfico traz argumentos 
descritivos e interpretativos criando relações entre os dados informados e a situação abordada. Os panfletos 
trazem informações relacionadas à Matemática Financeira e as propagandas de lojas, supermercados entre outros 
estabelecimentos comerciais acompanham valores comerciais.  

Nos Clubes de Aprendizagem, para o campo de atuação Linguagem e Matemática, são estabelecidas 
cinco Atividades Pedagógicas para o desenvolvimento da aprendizagem. São elas: Orientação de Estudo, Oficinas 
de Leitura, Oficinas de Língua Estrangeira, Laboratório de Produção Textual e Experiências Matemáticas. O 
trabalho pedagógico a ser desenvolvido nestas atividades deve aprofundar, enriquecer e ampliar capacidades 
e saberes dos estudantes, através do planejamento de atividades dinâmicas e participativas voltadas para 
o desenvolvimento das habilidades de leitura, de escrita, de fluência e de compreensão leitora, bem como do 
letramento matemático de todos os estudantes.

Seguem as ementas elaboradas para as Atividades que compõe o Campo de atuação Linguagem e 
Matemática.

CAMPOS DE ATUAÇÃO
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OBJETIVOS 

Geral: Oportunizar aos estudantes que apresentarem fragilidades na consolidação das competências e habilidades 
previstas nos componentes curriculares, um acompanhamento pedagógico visando minimizar as dificuldades 
encontradas e ressignificar os conteúdos propostos a fim de que estes alcancem os níveis de aprendizagem 
satisfatórios.

Específicos:
• Realizar ações pedagógicas voltadas para o desenvolvimento de uma aprendizagem contínua e significativa a 
fim de favorecer a apropriação, vivência e assimilação dos conteúdos trabalhados;
• Proporcionar atividades contextualizadas visando a consolidação dos conteúdos trabalhados;
• Estimular os estudantes a serem protagonistas, autônomos e multiplicadores dos conhecimentos em sua 
comunidade escolar.

EMENTA

Intervenção Pedagógica. Desenvolvimento de estratégias e metodologias de aprendizagem diferenciadas. Processos 
de Ensino Aprendizagem. Abordagem Complementar. Acompanhamento Especializado. 

DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO

Técnicas de estudo. Esquema semanal de estudo. Formação de hábito de estudo. Acompanhamento.

SUGESTÕES METODOLÓGICAS

• Sondar as dificuldades de aprendizagem dos estudantes;
• Atendimento e orientação aos pais quanto à organização do tempo de estudo em casa;
• Realizar intervenções pedagógicas com os estudantes que ainda não atingiram os níveis satisfatórios de 
aprendizagem nas disciplinas;
• Propor atividades desafiadoras que favoreçam os processos de ensino e aprendizagem;
• Orientar os estudos dos conteúdos propostos.

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS

ANTUNES, Celso. A grande jogada. São Paulo: Vozes, 2009.

AQUINO, Carlos Tasso Eira de. Como aprender: andragogia e as habilidades de aprendizagem. Editora: Pearson 
Prentice Hall, 2008.

MACEDO, L. Dificuldades de Aprendizagem e Gestão Escolar. São Paulo: Instituto de Psicologia da Universidade 
de São Paulo e Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, 2008. 

PIAGET, J. A equilibração das estruturas cognitivas: problema central do desenvolvimento. Rio de Janeiro: Zahar, 1975. 

PIAGET, J. A tomada de consciência. São Paulo: Melhoramentos EDUSP, 1977.

PIAGET, J. Fazer e compreender. São Paulo: Melhoramentos EDUSP, 1978.

ORIENTAÇÃO DE ESTUDO
Linguagem e Matemática
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OBJETIVOS 

Geral: Promover a leitura através do incentivo e acesso a diferentes títulos e gêneros textuais, contribuindo com a 
formação de leitores autônomos e proporcionando o desenvolvimento de competências, habilidades e criatividade 
na área da leitura.

Específicos:
• Despertar o gosto pela leitura, estimulando o potencial cognitivo e criativo do estudante;
• Diversificar o repertório de leitura; 
• Incentivar a leitura de deleite;
• Apresentar diferentes obras (clássicas e populares) ampliando o universo literário dos estudantes;  
• Promover momentos de diálogos/debate de ideias a partir de leituras realizadas pela turma;
• Possibilitar as produções orais, escritas e em outras linguagens;
• Promover diferentes tipos de leitura como forma de ampliar o vocabulário dos estudantes;
• Compreender os elementos dos textos, sendo um leitor proficiente.

EMENTA

Fruição. Estética de textos e obras literárias. Pesquisas. Oralidade. Fluência leitora. Compreensão Leitora. Estratégias 
de Leitura. Vocabulário. 

DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO

Protocolo de leitura. Compreensão em leitura. Exposição oral de textos autorais. Fluência leitora. Formação do 
leitor. Estratégias de leitura. Literatura Clássica e Popular. Leitura multissemiótica. Formação do leitor literário. 
Pesquisa.

SUGESTÕES METODOLÓGICAS

• Desenvolver estratégias de leitura para favorecer a compreensão do texto enquanto o estudante lê;
• Reler o texto sempre que surgir dificuldades ao longo da leitura;
• Realizar leituras coletivas e conversas sobre o que foi lido;
• Selecionar diferentes gêneros textuais para leituras e produções escritas;
• Solicitar a representação das principais ideias do texto lido através de desenhos ou escrita, realizando as relações 
entre elas;
• Propor situações envolvendo diferentes tipos de leitura: leitura em voz alta, compartilhada, silenciosa, apontada, 
de revezamento, dentre outras;
• Ler para os alunos tornando-se um modelo de leitor;
• Propor estratégias em que o leitor realize perguntas a si mesmo tais como (o que, quando, por quê, onde, o que vai 
acontecer na história, quando e quem é o ator da ação) favorecendo a compreensão sobre o enredo do texto lido;
• Elaborar e realizar questionamentos aos estudantes sobre o texto lido tais como (o que, quando, por que, onde, 
o que vai acontecer na história, quando e quem é o ator da ação) favorecendo a reflexão do estudante sobre o 
que foi lido.

OFICINAS DE LEITURA
Linguagem e Matemática
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SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS

ADLER, Mortimer J. VAN DOREN, Charles. A arte de ler: como adquirir uma educação liberal. Tradução de Inês 
Fortes de Oliveira. Rio de Janeiro: Livraria Agir Editora, 1954. 

BAKHTIN, Mikhail. Questões de literatura e estética: a teoria do romance. Tradução do russo por Aurora Fornoni 
Bernadini et al. São Paulo: UNESP e Hucitec, 1988.

BRASIL, Ministério da Educação. PRÓ-LETRAMENTO: Programa de Formação Continuada de Professores dos 
Anos/Séries Iniciais do Ensino Fundamental: alfabetização e linguagem . – edição revisada e ampliada incluindo 
SAEB/Prova Brasil matriz de referência/ Secretaria de Educação Básica – Brasília : Ministério da Educação, 2008.

BRITO, Eliana Vianna. Estratégias de Leitura: a formação do leitor no ensino fundamental. 2ed.São Paulo: Arte e 
Ciência, 2003.

CHARAUDEAU, Patrick. Linguagem e Discurso: modos de organização. Coordenação dequipede tradução Angela 
M. S. Corrêa & Ida Lúcia Machado. 2 ed. São Paulo: Contexto, 2010. 

GADOTTI, Moacir. O que é ler? Leitura: teoria e prática. Porto Alegre: Mercado Aberto, p. 16-17, nov. 1982.

GIDDENS, Anthony. A Terceira Via. Rio de Janeiro: Record, 1999. 

KLEIMAN, Ângela. Oficina de leitura: teoria e prática. 10ed. São Paulo: Pontes, 2004.

LERNER, Delia. É preciso dar sentido à leitura. Revista Nova Escola. n. 195,  01 set. 2006. Disponível em: https://
novaescola.org.br/conteudo/957/delia-lerner-e-preciso-dar-sentido-a-leitura. Acesso em: 20 mar. 2019. 

ORLANDI, Eni. Discurso e leitura. 3 ed. Campinas: Cortez, 1996.

SOLÉ, Isabel. Estratégias de Leitura. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 1998.

SOUZA-E-SILVA, Maria Cecília (Orgs.). Cenas da Enunciação. Tradução de Marcela Franco Fossey. Curitiba: Criar 
Edições, 2006.
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OBJETIVOS 

Geral: Favorecer o processo integral de desenvolvimento do estudante através da conscientização do uso da língua 
enquanto pratica social e cultural e como instrumento de comunicação universal.

Específicos:
• Desenvolver habilidades de compreensão auditiva, oral e escrita ampliando a compreensão de outros mundos 
e outras culturas;
• Introduzir vocabulário articulado às estruturas essenciais da língua, a partir de palavras relacionadas à realidade 
do estudante.

EMENTA

O ensino da Língua Inglesa. Prática cultural e social. Compreensão auditiva (listening), escrita (writing) e oralidade 
(speaking). 

DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO

Saudações. Números. Cores. Partes do corpo. Objetos escolares. Membros da família. O uso da Língua aplicado 
a situações reais no contexto social. Reconhecimento e uso de vocábulos da Língua em diferentes situações. 
Identificação dos verbos nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. Habilidade oral e escrita utilizando a 
estrutura gramatical da língua.

SUGESTÕES METODOLÓGICAS

• Utilizar a ludicidade como forma de desenvolver o gosto pela língua;
• Utilizar recursos como jogos, dinâmicas, trabalhos artísticos, músicas, vídeos, gravuras dentre outros recursos 
para trabalhar os conteúdos;
• Promover peças teatrais envolvendo situações vivenciadas nas aulas;
• Mediar conversações entre os estudantes utilizando os temas abordados em sala de aula.

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA FILHO, J. C. P. Dimensões comunicativas no ensino de línguas. 3. ed. Campinas: Pontes, 2002.

ASSIS - PETERSON, A.A. (Org.) Línguas estrangeiras: para além do método. São Carlos: Pedro e João: Ed.UFMT, 2008.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do 
ensino fundamental: língua estrangeira. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: Ministério da Educação, 1998. 

MIRANDA, N. C. Ensino de língua inglesa no Brasil, políticas educacionais e a formação do sujeito da educação 
básica. Orientadora Prof.ª Drª. Deise Cristina de Lima Picanço. 2015, 112p. Dissertação (Mestrado em Educação), 
Faculdade de Educação, UFPR, Curitiba, 2015, versão impressa e eletrônica.

OFICINAS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA
Linguagem e Matemática
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OBJETIVOS 

Geral: Interpretar e criar textos adequados aos diferentes fins a que se destinam, aprimorando a escrita e o 
domínio dos múltiplos recursos linguísticos.

Específicos:
• Definir estratégias de produção textual;
• Ler, compreender e interpretar textos de distintos gêneros;
• Reconhecer desvios gramaticais e problemas de coesão e coerência no próprio texto;
• Desenvolver habilidade de correção e reescrita do próprio texto;
• Identificar os principais gêneros textuais presentes nas práticas sociais.

EMENTA

Adaptação às novas situações de comunicação. Tratamento dos gêneros temáticos. Organização do texto em 
partes. Textualização. Releitura, revisão e reescrita do texto. 

DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO

Práticas comunicativas e culturais de uso dos textos. Diversidade textual. Componentes da escrita e do texto a 
escrever. Conceitos de gênero e tipos de texto. Textos formais e semi-formais.  Prática de análise textual.

SUGESTÕES METODOLÓGICAS

• Correção do texto (individual e coletiva). Produção textual a partir de figuras e/ou gêneros. Releitura, revisão e 
reescrita;
• Continuidade do texto a partir de introdução ou conclusão dada previamente;
• Produção de textos com focos narrativos diversos;
• Utilização dos recursos coesivos necessários à linguagem escrita;
• Realizar exposição de textos escritos, livros produzidos pela turma em feira literária realizada pela escola.

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS

FARACO, Carlos Alberto. Prática de texto: lingua portuguesa para nossos estudantes. Colaboração de Cristovão 
Tezza. 5. ed.Petropolis: Vozes, 1996.

FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 1990. 

KATO, M.A. No Mundo da Escrita. Uma perspectiva psicolinguística. Série Fundamentos. São Paulo: Ática. 1986.

MACHADO, A R.; BEZERRA, M. A.(Orgs.) Gêneros textuais & Ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 2002.  

MAINGUENEAU, D. Análise de textos de comunicação. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

NEVES, Iara Conceição Bitencourt; SOUZA, Jusamara Vieira; GUEDES, Paulo Coimbra. Ler e Escrever – Compromisso 
de todas as áreas.Porto Alegre: Ed. Da Universidade/UFRGS, 1999. 

LABORATÓRIO DE PRODUÇÃO TEXTUAL
Linguagem e Matemática
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OBJETIVOS 

Geral: Envolver contextos e situações para que os estudantes possam rever e/ou aprofundar conceitos e 
procedimentos matemáticos já estudados por meio de metodologias diferenciadas e inovadoras como resolução 
de problemas.

Específicos:
• Identificar conhecimentos matemáticos como meio para compreender e a transformar o mundo a sua volta;
• Estimar o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e o desenvolvimento sócio cognitivo do estudante, 
habilitando para resolver problemas matemáticos;
• Compreender o próprio ambiente escolar como espaço de socialização que envolvem as relações sócio- afetivas 
por meio de trabalho em grupo;
• Obter competências básicas necessárias aos futuros cidadãos preparando para estudos posteriores.

EMENTA

Experiências matemáticas, integrando números, medidas e geometria. 

DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO

Leitura, escrita e comparação de números naturais. Construção de fatos básicos de adição, subtração, multiplicação 
e divisão. Resolução de problemas envolvendo diferentes operações. Localização, movimentação e orientação 
espacial. Sistema monetário brasileiro. Representação de dados em tabelas simples e de dupla entrada e em 
diferentes gráficos.  Composição e decomposição de números. Figuras geométricas.  Raciocínio lógico matemático. 
Medidas de comprimento, massa, tempo, temperatura e capacidade. Representação fracionária. Plano cartesiano.  
Dízimas e geratrizes; conhecendo radicais; estatísticas; semelhança de figuras planas; semelhanças de triângulos; 
operando com raízes quadradas; teorema de tales; produtos notáveis; frações algébricas; equação do 2º grau; 
inscrições e relações métricas; sistema de equações do segundo grau.

SUGESTÕES METODOLÓGICAS

• Conversa/Atividade diagnóstica sobre os conhecimentos prévios dos estudantes acerca dos conhecimentos 
matemáticos propostos para o período planejado;
• Ensino da Matemática através da resolução de situações problemas;
• Vinculação da Matemática com situações do mundo cotidiano;
• Desenvolvimento de atividades com a utilização de jogos didáticos (Tangram, Geoplano, material dourado, 
ábaco, entre outros);
• Promoção de gincanas matemáticas;
• Uso das tecnologias em oficinas que desenvolvam o conhecimento matemático; 
• Proposição de desafios que estimulem o raciocínio lógico matemático, contribuindo para a organização do 
pensamento;
• Estímulo dos estudantes para exposição das suas ideias, reflexão sobre as respostas e busca de soluções para 
situações apresentadas;

EXPERIÊNCIAS MATEMÁTICAS
Linguagem e Matemática
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• Sequência Fedathi (postura do professor em sala de aula visando uma relação professor aluno adotando quatro 
fases: tomada de posição, maturação, solução e prova);
• Método de Polya (etapas de resolução de problemas: compreender o problema, planejar sua resolução, executar 
o plano e examinar a solução).

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS

BORGES NETO, Hermínio; SANTOS, Maria José C.  O desenvolvimento das operações concretas e os números 
fracionários.In: Entre Tantos: diversidade na pesquisa educacional. Fortaleza: UFC, v. 1, 2006, p. 190 – 199.

CARRAHER, Terezinha Nunes. (Org.). Aprender pensando: contribuições da psicologia cognitiva para a educação. 
Recife:  UFP, 1983.

CASTELNUOVO, Emma. Didática dela matemática moderna. Tradução por Felipe Robledo Vázques. México: [s.n.], 
1973.

DAVIS, Philip., HERSH, Reuben. A experiência matemática. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1989.

KAMII, Constance. A criança e o número. Capinas: Papirus, 1984.

MACHADO, Nilson José. Medindo comprimento. (Coleção Vivendo a Matemática)São Paulo: Scipione, 1987. 

POLYA, G. A arte de resolver problemas: Um novo aspecto do método matemático. Tradução de Lisboa de Araújo. 
Rio de Janeiro: Interciência, 1978.

SÃO PAULO (Estado) Secretaria da Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Proposta 
curricular para o ensino da matemática: 1º grau. São Paulo: SE?CENP, 1988.

______. Atividades Matemáticas: ciclo básico. 3. Ed. São Paulo: SE/CENP, 1991. V.1.

______. Atividades matemáticas: ciclo básico. 5. Ed. São Paulo: SE/CENP, 1991. V.2.

______. Atividades matemáticas: 3ª série do 1º grau. 4.ed. São Paulo: SE/CENP, 1991.

______. Atividades matemáticas: 4ª série do 1º grau. 2.ed. São Paulo SE/CENP, 1990.

______. Proposta curricular para o ensino de geografia: 1º grau. São Paulo: SE/CENP, 1991.

______. Proposta curricular par o ensino de matemática: 2º grau. São Paulo. SE/CENP, 1990.

______. Proposta curricular de matemática para a habilitação específica do magistério. São Paulo: SE/CENP, 1990.

______. Matemática – 1º grau: 5ª a 8ª série. [Prática Pedagógica]. São Paulo: SE/CENP, 1992. 

SOCIEDADE BRASILEIRA SEMESTRAL. REVISTA DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA. São Paulo, Sociedade Brasileira 
Semestral. Caixa Postal, 20570, CEP 01498.

VYGOTSKY, L. S. Pensamento e linguagem. Tradução por M. Resende. Lisboa: Antídoto, 1973.

WAGNER, Eduardo. Construções geométricas. [Coleção do Professor de Matemática] São Paulo: SBM, 1993.
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CULTURA E ESPORTE

 Nos Clubes de Aprendizagem, as Atividades Pedagógicas propostas no Campo de Cultura e Esporte têm 
por objetivo auxiliar o estudante em seu desenvolvimento e crescimento, dentro de uma sociedade diversificada 
com hábitos e costumes variados, evidenciando uma proposição dialógica com diferentes saberes, que estão 
interligados. O esporte impulsiona o acesso a diferentes vivências e valores que são agregados à formação humana, 
constituindo um elemento de inserção social. 

Trabalhar na escola os aspectos culturais e esportivos supera as tendências tecnicistas baseadas apenas 
nas aptidões físico-esportivas, dando espaço a novas atividades que possam estimular o estudante na construção 
da autonomia, da criatividade, do cuidado e respeito consigo, bem como auxiliá-lo no fortalecimento do gosto e 
apreciação artística.

Nesse Campo, sugere-se o trabalho com as seguintes atividades: Educação Patrimonial, Oficina de 
Brincadeiras e Jogos, Oficinas de Práticas Corporais, Oficina de Música, Oficina de Dança, Oficina de Teatro e 
Oficina de Artes Visuais. 

O trabalho pedagógico a ser desenvolvido por meio das Atividades propostas no Campo de Cultura e 
Esporte visa promover o desenvolvimento integral dos estudantes nos seus aspectos, a saber: morais, éticos, 
estéticos, corporais, cognitivos, sócio-afetivos e políticos, objetivando a construção e o exercício da cidadania, com 
base na valorização de conteúdos atitudinais de respeito, solidariedade, justiça e diálogos imersos no cotidiano 
escolar e aos processos de ensino e aprendizagem.

Para garantir as situações que favoreçam esse tipo de aprendizagem, é necessário articular a proposta aos 
saberes dos estudantes de forma significativa, onde cada estudante colabore ativamente com o seu aprendizado. 
Cabe ao professor definir estratégias de atuação com vistas a integrar o Campo de Cultura e Esporte em uma 
dimensão axiológica e inovadora organizando, assim, os tempos e os espaços pedagógicos para este fim.

Seguem as ementas que foram elaboradas para as Atividades que compõe o Campo Cultura e Esporte.

CAMPOS DE ATUAÇÃO
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OBJETIVOS 

Geral: Possibilitar ao estudante o reconhecimento, a apropriação, a valorização e a preservação do patrimônio 
histórico-cultural.

Específicos:
• Garantir aos estudantes a compreensão e apropriação dos conceitos de Patrimônio Cultural Material e Imaterial;
• Auxiliar o estudante na reflexão da importância do conhecimento das manifestações e heranças culturais de um 
povo;
• Debater sobre a necessidade da preservação dos bens culturais;
• Auxiliar o estudante na compreensão do seu universo sócio-cultural e da trajetória histórico-temporal em que 
ele está inserido;
• Despertar a curiosidade em se conhecer mais profundamente a cultura e diversidade local;
• Possibilitar a troca de conhecimentos entre diversas manifestações culturais visando fortalecer o respeito e a 
valorização da diversidade e pluralidade cultural;
• Preparar os estudantes para se tornarem agentes promotores da preservação e divulgação do Patrimônio Cultural.

EMENTA

Conceitos: história, memória, identidade, cultura material e imaterial, patrimônio cultural, educação patrimonial e 
cultura escolar. Diversidade cultural do Brasil, do Ceará e do Bairro. A escola como lugar de memória. Legislação 
sobre patrimônio histórico e cultural. IPHAN. 

DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO

Abordagem dos conceitos de história, memória, identidade, cultura material e cultura imaterial, patrimônio cultural, 
educação patrimonial e cultura escolar. Diversidade cultural do Brasil, do Ceará e do Bairro. A escola como lugar 
de memória. Legislação sobre patrimônio histórico e cultural (Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, 
Cultural e Natural; Constituição; Lei Brasileira de preservação do patrimônio histórico e cultural; Lei Ordinária 
9.347/2008  - Dispõe sobre a proteção do patrimônio histórico-cultural e natural do município de Fortaleza, 
por meio do tombamento ou registro, cria o Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio histórico-cultural 
(COMPHIC) e dá outras providências; Lei Ordinária 10.049/2013 -  Dispõe sobre o Registro do Patrimônio Vivo do 
Município de Fortaleza; Lei Complementar 190 de 22/12/2014 -  Dispõe sobre a criação da Agência de Fiscalização 
de Fortaleza; IPHAN (Função, objetivos, projetos, tombamentos no Ceará).

SUGESTÕES METODOLÓGICAS

• Levantar os conhecimentos prévios (representações) dos estudantes a respeito dos conceitos a serem trabalhados 
durante a execução do projeto;
• Realizar aula de campo pela escola para mapear os espaços considerados históricos, tanto individual como 
coletivamente;
• Aula de campo pela comunidade e/ou pesquisa a fim de mapear o patrimônio histórico-cultural do Bairro;
• Aula de campo pelas ruas da comunidade e/ou pesquisa a fim de mapear os nomes das ruas e compreender a 
história e memória do Bairro;

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL
Cultura e Esporte
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• Trabalho com dados estatísticos, matérias de jornais, entrevistas, fotos, produção de desenhos, músicas, paródias, 
poemas e etc que retratem a história e memória da escola e/ou comunidade;
• Solicitar que os estudantes façam um levantamento dos documentos que tratem de sua história e trajetória 
escolar;
• Solicitar que os estudantes façam entrevistas com ex-membros da comunidade escolar ou do bairro a fim de 
levantar dados sobre a cultura material e imaterial que ajudam a construir a história do lugar;
• Recriar/Recontar a história da comunidade escolar a partir da memória dos vários sujeitos;
• Montar murais com os objetos catalogados que contem a história e memória escolar da turma e, juntamente 
com os vídeos das entrevistas, realizar uma exposição, a fim de discutir os conceitos trabalhados no projeto (como 
memória, cultura material e cultura imaterial, patrimônio cultural e educação patrimonial, diversidade cultural e 
cultura escolar) e socializar o trabalho com a comunidade escolar.

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS

ARANTES, Antônio. Produzindo o passado: Estratégias da construção do patrimônio cultural. São Paulo: 
Brasiliense, 1984. 

BOSI, Ecléa. Memória e sociedade, lembranças de velhos. São Paulo: T. A. Queiroz, 1987.

CERQUEIRA, Fábio Vergara. Patrimônio cultural, escola, cidadania e desenvolvimento sustentável. Diálogos, v. 
9, n. 1, (Dossiê Patrimônio Cultural). Maringá, 2005.

CERTEAU, Michel. Andando na cidade. IN: Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, n. 23, 1994.

CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. São Paulo: Estação Liberdade: Editora UNESP, 2001. 

CORSETTI, Berenice. Neoliberalismo, memória histórica e educação patrimonial. IN: Revista Ciências e Letras, n. 
27, Porto Alegre: Faculdade Porto Alegrense de Educação, Ciências e Letras, jan/jun. 2000, p. 49-57.

 DOSSE, François. História e ciências sociais. São Paulo: Edusc. 2004.

FARIAS, D.S. e SCHWENGBER, Valdir. Educação Patrimonial: experiência de uma itinerância. IN: IV Congresso 
Internacional de Estudos Ibero-Americanos, 2000, Porto Alegre, RS. Porto Alegre: Edipucs, 2000.

FUNARI, Pedro Paulo; PIÑON, Ana. Contando as crianças sobre o passado no Brasil. Cadernos do LEPAARQ, vol. 
1, n. 1. Pelotas: Editora e Gráfica da UFPEL, 2004.

HORTA, Maria de Lourdes. Guia Básico de Educação Patrimonial. Brasília: Instituto de Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, Museu Imperial, 1999.

LE GOFF, Jacques. História e Memória. Campinas: Editora da Unicamp, 1992. 

LEMOS, Carlos. O que é Patrimônio Histórico. São Paulo: Brasiliense, 1981.

POSSAMAI, Zita e ORTIZ, Vítor (Orgs.). Cidade e memória na globalização. Porto Alegre: Unidade Setorial da 
Secretaria da Cultura, 2002. 

SILVA, Zélia Lopes da (Org.). Arquivos, patrimônio e memória: trajetórias e perspectivas. São Paulo UNESP; 
FAPESP, 1999.



CLUBES DE APRENDIZAGEM • ENSINO FUNDAMENTAL

18

OBJETIVOS 

Geral: Compreender o jogo, brinquedo e brincadeira enquanto conhecimento na área da Educação Física, seus 
aspectos conceituais, históricos, metodológicos, pedagógicos e sua contribuição para o desenvolvimento humano 
em seus espaços de educação e lazer.

Específicos:
• Estudar os conceitos de jogo, brinquedo e brincadeira a partir de seus aspectos históricos e sociais;
• Desenvolver recursos pedagógicos para o trato com o jogo e brincadeira nos campos de atuação da Educação Física;
• Oportunizar o planejamento e gerenciamento de uma atividade com jogos e brincadeiras que envolva a 
comunidade acadêmica, coadunando com o processo de formação humana na perspectiva dialética que envolve 
o fazer o pensar sobre o fazer.

EMENTA

História, teorias, conceitos e classificações de jogo, brinquedo e brincadeira. Significados da recreação e da 
ludicidade. Os jogos, os brinquedos e as brincadeiras como elementos constitutivos da aquisição de conhecimentos 
nos vários contextos de atuação do profissional de Educação Física. 

DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO

Aspectos históricos, contextualização e conceitualização sobre o jogo, o brinquedo e a brincadeira. Jogos na 
Infância. A ludicidade e a recreação como elementos culturais. Jogos cooperativos.  Mapeamento e caracterização 
dos possíveis ambientes de atuação do professor de Educação Física para trabalhos com jogos e brincadeiras. 
Planejamento e organização de atividades com jogos e brincadeiras.

SUGESTÕES METODOLÓGICAS

• Vivências práticas para melhor compreensão e materialização da oficina e outros recursos adequados e 
pertinentes às vivência.

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS

BENJAMIM, W. Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação. São Paulo: Editora 34, 2002. 

BROTTO, F. O. Jogos cooperativos – o jogo e o esporte como um exercício de convivência. Santos, SP: Projeto 
cooperação, 2001. 

CABRAL, F. Jogos eletrônicos: técnica ilusionista ou emancipadora? Revista USP,n 35, Nov, 1997. 

CORDAZZO, S. T. D; VIEIRA, M. L. A brincadeira e suas implicações nos processos de aprendizagem e desenvolvimento. 
Estudos e Pesquisas em Psicologia. Rio de Janeiro, v. 7, n. 1, 2007.

CÓRIA-SABINI, M. A.; LUCENA, R. F. Jogos e brincadeiras na educação infantil. Campinas: Papirus, 2004. 

FREIRE, J. B; VENÂNCIO, S. (orgs.). O jogo dentro e fora da escola. Campinas: Associados, 2005. 

HUIZINGA, J. “Homo Ludens” – O jogo como elemento da cultura. São Paulo: Perspectiva, 2008. 

OFICINA DE BRINCADEIRAS E JOGOS
Cultura e Esporte
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KISHIMOTO, T. M. Jogos infantis – O jogo, a criança e a educação. Petrópolis: Vozes, 2006.

 _____. (org,). O brincar e suas teorias. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002. 

PRODÓCIMO, E. et al. Jogos e emoções: implicações nas aulas de Educação Física escolar. Motriz. v.13, n 2, p. 
106-114, abr/jun, 2007. 

VYGOTSKY, L. S. O papel do brinquedo no desenvolvimento. In: VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente: o 
desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. São Paulo: Martins Fontes, 1994.
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OBJETIVOS 

Geral: Organizar e realizar atividades didático-pedagógicas que produzam condições para que os estudantes se 
apropriem dos temas abordados em suas múltiplas determinações, de acordo com os limites e possibilidades 
presentes em seus ciclos de desenvolvimento. Pretende-se que o estudante identifique, analise, compreenda, 
apreenda, explique e modifique o saber, o fazer e os aspectos axiológicos presentes na Cultura Corporal.

Específicos:
• Vivenciar e analisar brincadeiras buscando entender sua lógica e relacioná-las com a organização de nossa 
sociedade; 
• Explorar atividades que impliquem a capacidade de organização dos próprios jogos, nos quais as regras sejam 
definidas e compreendidas coletivamente;
• Reconhecer características dos jogos esportivos situando o processo de desportivização dos jogos e brincadeiras 
populares; 
• Vivenciar modalidades esportivas nos seus aspectos técnico-táticos, regras, analisando criticamente valores 
éticos e ideológicos característicos do contexto histórico no qual está inserido, buscando entender seu sentido e 
significado; 
• Identificar elementos de megaeventos esportivos (Copa do Mundo, por exemplo); 
• Explorar atividades que possibilitem desenvolvimento tático como forma de resolver situação-problema no jogo;
• Situar os elementos constitutivos da ginástica refletindo sobre corpo e expressividade; 
• Discutir a origem da ginástica e sua mudança no tempo; 
• Vivenciar diferentes tipos de ginástica (desportiva, cultura da rua e cultura do circo); 
• Identificar as exigências corporais que as técnicas ginásticas demandam situando a questão da expressividade 
e da saúde;
• Desenvolver técnicas de elaboração de séries;
• Explorar possibilidades de movimentos corporais mediante diferentes ritmos, utilizando-os como formas de 
expressão corporal; 
• Analisar diversas manifestações culturais da dança, destacando essas práticas como linguagens sociais que 
expressam marcas ritualísticas; 
• Realizar atividades de pesquisa que impliquem a organização e vivências dos vários estilos de dança das regiões 
brasileiras a fim de identificar a relação entre a dança e a identidade regional.

EMENTA

Cultura corporal. Esportes, jogos, danças, lutas, ginásticas. Desenvolvimento integral do estudante. Pluralidade de 
ideias e diversidade cultural.  Interação entre os homens e com a natureza. 

DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO

Ludicidade e Desportivização. Expressividade Corpo e Saúde. Expressão corporal e diversidade. Desenvolvimento 
dos aspectos morais, éticos, estéticos, corporais, cognitivos, sócio-afetivos e políticos.

OFICINA DE PRÁTICAS CORPORAIS
Cultura e Esporte
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SUGESTÕES METODOLÓGICAS

• Vivenciar práticas para melhor compreensão e materialização da oficina e outros recursos adequados e pertinentes 
às vivências;

• Realizar atividades de dança regional, em grupos, a fim de serem apresentadas à comunidade escolar como, por 
exemplo, carimbó, frevo, forró, entre outras;

• Realizar campeonatos de artes marciais, tais como: judô e karatê;

• Praticar jogos interativos, em áreas verdes, a fim de propiciar a interação com a natureza;  

• Propiciar atividades lúdicas sobre a relação entre esportes e saúde como por exemplo: campeonatos, gincanas, 
caça ao tesouro, entre outros, a fim de demonstrar os benefícios do esporte para a saúde mental e física.

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS

DUARTE, Newton. Educação escolar, teoria do conhecimento e a escola de Vigotsky. 3. ed, Campinas:Autores 
Associados,  2001. 

DUCKUR, Lusirene C. B.. Em busca da formação de indivíduos autônomos nas aulas de educação física. 
Campinas: Autores Associados, 2004. 

ESCOBAR, Michelle O. Cultura Corporal na Escola: Tarefas da Educação Física. In: Motrivivência. Santa Catarina:ed. 
Ijuí, 1995. 

FREITAS, Luis Carlos de. Crítica da Organização do Trabalho Pedagógico e da Didática. Campinas: Papirus, 1995. 

GASPARIN, João Luiz. Uma Didática para a Pedagogia Histórico-Crítica. Campinas: Autores Associados, 2003. 

LUCKESI. Cipriano Carlos. Avaliação da Aprendizagem Escolar. São Paulo: Cortez, 1995. 

SAVIANI, Dermeval. Pedagogia Histórico-Crítica: primeiras aproximações. In: Revista e ampliada. Campinas:: 
Autores Associados, 2003.

VIGOTSKY, Lev S. Psicologia Pedagógica. Tradução de Paulo Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 
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OBJETIVOS 

Geral: Aumentar o repertório cultural do estudante pela promoção de atividades musicais no ambiente escolar em 
que o estudante possa atuar de forma espontânea, criativa e propositiva.

Específicos:
• Alcançar progressivo desenvolvimento musical, rítmico, melódico, harmônico, tímbrico, nos processos de 
improvisar, compor, interpretar e apreciar;
• Desenvolver a percepção auditiva e a memória musical;
• Pesquisar, explorar, improvisar, compor e interpretar sons de diversas naturezas e procedências, desenvolvendo 
autoconfiança, senso estético e crítico, concentração, capacidade de análise e síntese, trabalho em equipe com 
diálogo, respeito e cooperação;
• Fazer uso de formas de registro sonoro, convencionais ou não, na grafia e leitura de produções musicais próprias 
ou de outros, utilizando algum instrumento musical, vozes e/ou sons os mais diversos, desenvolvendo variadas 
maneiras de comunicação;
• Utilizar e cuidar da voz como meio de expressão e comunicação musical, empregando conhecimentos de técnica 
vocal adequados à faixa etária (tessitura, questões de muda vocal etc.);
• Interpretar e apreciar músicas do próprio meio sociocultural e as nacionais e internacionais, que fazem parte 
do conhecimento musical construído pela humanidade no decorrer de sua história e nos diferentes espaços 
geográficos, estabelecendo interrelações com as outras modalidades artísticas e as demais áreas do conhecimento;
• Conhecer, apreciar e adotar atitudes de respeito diante da variedade de manifestações musicais e analisar as 
interpenetrações que se dão contemporaneamente entre elas, refletindo sobre suas respectivas estéticas e valores;
• Valorizar as diversas culturas musicais, especialmente as brasileiras, estabelecendo relações entre a música 
produzida na escola, as veiculadas pelas mídias e as que são produzidas individualmente e/ou por grupos musicais 
da localidade e região, bem como, procurar a participação em eventos musicais de cultura popular, shows, concertos, 
festivais, apresentações musicais diversas, buscando enriquecer suas criações, interpretações musicais e momentos 
de apreciação musical;
• Discutir e refletir sobre as preferências musicais e influências do contexto sociocultural, conhecendo usos e 
funções da música em épocas e sociedades distintas, percebendo as participações diferenciadas de gênero, 
minorias e etnias;
• Desenvolver maior sensibilidade e consciência estético-crítica diante do meio ambiente sonoro, trabalhando com 
“paisagens sonoras” de diferentes tempos e espaços, utilizando conhecimentos de ecologia acústica;
• Refletir e discutir os múltiplos aspectos das relações comunicacionais dos estudantes com a música produzida 
pelos meios tecnológicos contemporâneo.

EMENTA

Musicalização. Composição. Apreciação. Performance. Expressão da realidade sonora ao seu redor. Desenvolvimento 
de capacidades, habilidades e competências em música. 

OFICINA DE MÚSICA
Cultura e Esporte
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DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO

Memória musical e a dimensão estética e artística. Elementos da linguagem musical (som, duração, timbre, textura, 
dinâmica, forma etc). Composição e interpretação autoral individual e/ou coletiva. Leitura de partituras. Exploração 
da voz. Construção de instrumentos. Sonorização de histórias. Arranjos musicais.

SUGESTÕES METODOLÓGICAS

• Improvisar, compor e interpretar, desenvolvendo a percepção auditiva, a imaginação e a sensibilidade;

• Elaborar e ler trechos simples de música grafados de modo convencional e/ou não-convencional que registrem 
altura, duração, intensidade, timbre, textura e silêncio a fim de desenvolver a leitura musical e valorizar processos 
pessoais e em grupo;

• Explorar a voz tanto por meio de canções quanto por meio de atividades de reprodução sonora - sons de animais, 
cotidianos, industriais, etc;

• Explorar a voz por meio de habilidade vocal, parâmetros do som, memória sonora, Jogos de improvisação;

• Executar atividades de escuta do ambiente, de grafia e recriação sonora do ambiente. Podendo serem trabalhados 
conteúdos como: memória sonora, som e silêncio, paisagem sonora, parâmetros do som, grafia não tradicional;

• Construir instrumentos com materiais não convencionais com o objetivo de: desenvolver a conscientização 
da grande gama de fontes sonoras possíveis para o fazer musical; trabalhar os parâmetros sonoros e utilizar os 
instrumentos construídos em outras atividades componentes da prática musical escolar;

• Executar atividades de sonorização de histórias ou sonoplastia a partir da elaboração e execução de arranjos 
partindo de repertório que os estudantes já estejam familiarizados ou não. Podem ser realizadas em diversos níveis 
cognitivos e com a utilização dos mais variados tipos de fontes sonoras, inclusive as construídas pelos próprios 
estudante;

• Estabelecer relações com grupos musicais da localidade e da região, procurando participar em eventos musicais da 
cultura popular, shows, concertos, festivais, apresentações musicais diversas. A escola pode oferecer possibilidades 
de desenvolvimento estético e musical por meio de apreciações artísticas;

• Possibilitar o domínio de conteúdos da linguagem musical, a partir do aprendizado de instrumentos, do canto, 
de materiais sonoros diversos e da utilização do corpo como instrumento;

• Formar habilidades específicas para a escuta e o fazer musical: improvisando, compondo e interpretando e 
cuidando do desenvolvimento da memória musical;

• Improvisar, compor e interpretar com instrumentos musicais, tais como flauta, percussão, e/ou vozes (observando 
tessitura e questão de muda vocal) fazendo uso de técnicas instrumental e vocal básicas, desenvolvendo 
autoconfiança, senso crítico e atitude de cooperação;
• Interpretar, acompanhar e recriar arranjos de músicas do meio sociocultural, e do patrimônio musical construído 
pela humanidade nos diferentes espaços geográficos, épocas, povos, culturas e etnias, tocando e/ou cantando 
individualmente e/ou em grupo (banda, canto coral e outros), construindo relações de respeito e diálog.
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SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS

BARBOSA, A. M. Arte-educação: leitura no subsolo.São Paulo: Cortez, 1997.

BARBOSA, M. F. S. Formação Musical do Professor Generalista e Possibilidades de Trabalho significativo. Nuances: 
estudos sobre Educação. Ano XVII, v. 19, n. 20, p. 57-72, mai./ago., 2011.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: arte /

Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: Ministério da Educação, 116 p, 1998.

FREIRE, V. L. B. Panorama da música latino-americana. Aspectos relacionados com emoção, atitude, integração, 
motivação e educação. In: ANAIS do I Encontro Latino Americano de Educação Musical. VI Encontro Anual da 
ABEM. Salvador: ABEM, 1997.

KOELLREUTTER, H. J. O humano: objetivo de estudos musicais na escola moderna. In: ANAIS do III Simpósio 
Paranaense de Educação Musical. Londrina: UEL, 1994

MARTINS, R. Educação musical: conceitos e preconceitos. Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Música/Funarte, 1985.
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OFICINA DE DANÇA
Cultura e Esporte

OBJETIVOS 

Geral: Propiciar ao estudante conhecimento/habilidades corporais como caminho para criação e interpretação 
pessoais da dança.

Específicos:
• Construir uma relação de cooperação, respeito, diálogo e valorização das diversas escolhas e possibilidades de 
interpretação e de criação em dança que ocorrem em sala de aula e na sociedade;
• Aperfeiçoar a capacidade de discriminação verbal, visual e sinestésica e de preparo corporal adequado em 
relação às danças criadas, interpretadas e assistidas;
• Situar e compreender as relações entre corpo, dança e sociedade, principalmente no que diz respeito ao diálogo 
entre a tradição e a sociedade contemporânea;
• Pesquisar, organizar, registrar e documentar informações sobre dança em contato com artistas, documentos, livros, 
entre outros, relacionando-os a suas próprias experiências pessoais como criadores, intérpretes e apreciadores de dança.

EMENTA

Princípios do movimento comuns às várias técnicas codificadas (equilíbrio, apoios, impulso etc.). Condicionamento 
físico. Elementos de consciência corporal. Técnicas codificadas significativas para as realidades estudantis. Relações 
corporais críticas e construtivas com diferentes maneiras de ver e sentir o corpo em movimento com diferentes 
épocas e culturas. 

DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO

Manifestação estética-corporal. Estudo sobre os princípios do condicionamento físico. Expressão corporal com ou 
sem adereços. Diversos tipos de dança. Relações corporais trabalhadas em diferentes culturais e épocas.

SUGESTÕES METODOLÓGICAS

• Desenvolver as habilidades corporais iniciando trabalho de memorização e reprodução de sequências de 
movimentos quer criados pelos estudantes, pelo professor quer pela tradição da dança;
• Relacionar as habilidades corporais adquiridas com as necessidades contidas nos processos da dança trabalhados 
em sala de aula;
• Reconhecer as transformações ocorridas no corpo quanto à forma, sensações, percepções, expressando-as em 
danças criando e interpretando às emoções e comportamentos;
• Formar grupos de dança para criação e produção de repertório;
• Circular os espetáculos criados fora do espaço escolar como por exemplo clubes, centros culturais, eventos do 
bairro, entre outros a fim de divulgar e incentivar a produção dos estudantes;
• Idealizar mostras de cultura em conjunto com outras escolas próximas;
• Disponibilizar aos estudantes diversificado material de referência em vídeo.
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SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS

BARBOSA, A. M. Arte-educação: leitura no subsolo.São Paulo: Cortez, 1997.

BARRETO, D. Dança... Ensino, sentidos e possibilidades na escola. São Paulo: Autores Associados, 2004.

BRASIl. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais : arte / Secretaria de Educação 
Fundamental. – Brasília : Ministério da Educação, 116 p,1998.

BUSATO, C.O corpo, ponte entre o estar aí e o narrar-se.In: FERRARI, A. B. (Org.). Adolescência: o segundo desafio.
São Paulo: Casa do Psicólogo, 1996.

LABAN R. Dança educativa moderna. São Paulo: Ícone; 1990.

MARQUES, I. A. Dançando na escola. Revista Motriz, v. 3, n.1, p. 20-28, 1997.

PEREIRA ML. A formação acadêmica do professor de educação física: em questão o conteúdo da dança. 2007. 
[Dissertação de Mestrado]- Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2007.

SILVA CKO. A dança em cena: reflexões sobre a prática de dança no contexto escolar. Cadernos Pedagógicos,v.8,p. 
51-60, 2011.
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OFICINA DE TEATRO
Cultura e Esporte

OBJETIVOS 

Geral: Desenvolver a autoexpressão por meio da arte cênica (teatro) favorecendo a atenção, observação, criatividade 
e convivência social.
Específicos:
• Integrar os estudantes pelo trabalho conjunto na elaboração de cenas e na improvisação teatral;
• Afinar a percepção de si mesmo e de situações do cotidiano pela busca de soluções criativas e imaginativas na 
construção de cenas teatrais;
• Favorecer possibilidades aos estudantes de compartilhamento de descobertas, ideias, sentimentos, atitudes, 
ao permitir a observação de diversos pontos de vista, estabelecendo a relação do indivíduo com o coletivo e 
desenvolvendo a socialização;
• Improvisar com os elementos da linguagem teatral pesquisando e otimizando recursos materiais disponíveis na 
própria escola e na comunidade para a atividade teatral;
• Estabelecer relação de respeito, compromisso e reciprocidade com o próprio trabalho e com o trabalho de 
colegas na atividade teatral na escola;
• Reconhecer a prática do teatro como tarefa coletiva de desenvolvimento da solidariedade social.

EMENTA

Conhecimento de diferentes culturas em diversas épocas. Modo coletivo de produção de arte. Elaboração de cenas. 
Percepção sobre si mesmo e sobre situações do cotidiano. 

DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO

Histórias/textos. História do teatro. Cenografia, sonoplastia e iluminação. Figurino e maquiagem. Interpretação. 
Diversas culturas. História da arte. Construção da relação de si mesmo e as situações do cotidiano.

SUGESTÕES METODOLÓGICAS

• Criar histórias coletivas e/ou individuais;
• Interpretar as diversas manifestações culturais e relacioná-las com o contexto sócio-histórico de várias épocas 
em que elas ocorrem;
• Elaborar cenas a fim de desenvolver a capacidade de expressar-se por meio da arte;
• Observar  jogos teatrais e cenas de espetáculos visando distinguir concepções de direção, estilos de interpretação, 
cenografia, figurinos, sonoplastia e iluminação;
 • Apreciar o conjunto da encenação e desenvolver atitude crítica.

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA PRADO, D. O moderno teatro brasileiro. São Paulo: Perspectiva, 1988.

AZEVEDO, Sônia Machado de. O Papel do Corpo no Corpo do Ator. Coleção Estudos,  2 ed., São Paulo: Perspectiva. 2002.

BOAL, A . O teatro do oprimido. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1988.

BOLESLAVSKI, R. A arte do ator. São Paulo: Perspectiva, 1992.

STANISLAVSKI, C. A Construção da personagem, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.
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OFICINA DE ARTES VISUAIS
Cultura e Esporte

OBJETIVOS 

Geral: Expressar, representar ideias, emoções, sensações por meio da articulação de poéticas pessoais, desenvolvendo 
trabalhos individuais e em grupo.

Específicos:
• Construir, expressar e comunicar-se em artes plásticas e visuais articulando a percepção, a imaginação, a 
memória, a sensibilidade e a reflexão, observando o próprio percurso de criação e suas conexões com os demais;
• Interagir com variedade de materiais naturais e fabricados, multimeios (computador, vídeo, holografia, cinema, 
fotografia), percebendo, analisando e produzindo trabalhos de arte;
• Reconhecer, diferenciar e saber utilizar algumas técnicas de arte, com procedimentos de pesquisa, experimentação 
e comunicação próprios;
• Desenvolver uma relação de autoconfiança com a produção artística pessoal, relacionando a própria produção 
com a de outros, valorizando e respeitando a diversidade estética, artística e de gênero;
• Identificar a diversidade e inter-relações de elementos da linguagem visual que se encontram em múltiplas 
realidades (vitrines, cenário, roupas, adereços, objetos domésticos, movimentos corporais, meios de comunicação), 
perceber e analisá-los criticamente;
• Conhecer, relacionar, apreciar objetos, imagens, concepções artísticas e estéticas — na sua dimensão material 
e de significação — criados por produtores de distintos grupos étnicos em diferentes tempos e espaços físicos 
e virtuais, observando a conexão entre essas produções e a experiência artística pessoal e cultural do estudante;
• Frequentar e saber utilizar as fontes de documentação de arte, valorizando os modos de preservação, conservação 
e restauração dos acervos das imagens e objetos presentes em variados meios culturais, físicos e virtuais, museus, 
praças, galerias, ateliês de artistas, centros de cultura, oficinas populares, feiras, mercados;
• Compreender, analisar e observar as relações entre as artes visuais com outras modalidades artísticas e também 
com outras áreas de conhecimento humano (Educação Física, Matemática, Ciências, Filosofia etc.), estabelecendo 
as conexões entre elas e sabendo utilizar tais áreas nos trabalhos individuais e coletivos; 
• Conhecer e situar profissões e os profissionais de Artes Visuais, observando o momento presente, as transformações 
históricas já ocorridas, e pensar sobre o cenário profissional do futuro.

EMENTA

História da arte. Arte contemporânea. Técnicas de produção artística. Produção artística pessoal e grupal. Conjunto 
de atividades em artes visuais que proporcionem ao estudante o entendimento sobre os conteúdos, materiais e 
técnicas de produção, assim como a compreensão destes em diversos momentos da história da arte, inclusive a 
arte contemporânea, colaborando para que os estudantes passem por um conjunto amplo de experiências de 
aprender e criar, articulando percepção, imaginação, sensibilidade, conhecimento e produção artística pessoal em 
grupo. 

DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO

Técnicas de produção em artes visuais. Desenho. Pintura. Colagem. Gravura. Escultura. Instalação. Fotografia. 
Cinema.Vídeo. Designer. Artes gráficas.
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SUGESTÕES METODOLÓGICAS

• Produzir atividades nas áreas de artes visuais como pintura, desenho, artesanato;
• Expor fotografias tiradas pelos estudantes a partir da escolha de um tema;
• Pesquisar sobre a evolução da produção cinematográfica até os nossos dias;
• Exibir vídeos mostrando a montagem cinematográfica;
• Produzir pequenas cenas em grupos a partir de um tema escolhido pela turma a fim de serem filmadas e 
socializadas em grupos; 
• Observar, analisar e utilizar os elementos da linguagem visual e suas articulações nas imagens produzidas;
• Representar e comunicar as formas visuais, concretizando as próprias intenções e aprimorando o domínio dessas 
ações;
• Utilizar os materiais, suportes, instrumentos, procedimentos e técnicas nos trabalhos pessoais, explorando e 
pesquisando suas qualidades expressivas e construtivas;
• Investigar e experimentar diversos suportes, técnicas e materiais diversos, convencionais e não-convencionais, 
naturais e manufaturados, para realizar trabalhos individuais e de grupo.

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS

BARBOSA, A. M. Arte-educação: leitura no subsolo. São Paulo: Cortez, 1997.

BARBOSA, A. M. A imagem no ensino da Arte. São Paulo: Perspectiva; Porto Alegre: Iochpe, 1991.

BENJAMIN, W. A criança, o brinquedo e a educação. São Paulo: Summus, 1983.

Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: arte / Secretaria de Educação 
Fundamental. – Brasília: Ministério da Educação, 116 p, 1998.

LAVELBERG, Rosa. Arte/Educação Modernista e Pós-Modernista: fluxos na sala de aula. Porto Alegre: Penso, 2017. 

_________________. Para Gostar de Aprender Arte: sala de aula e formação de professores. Porto Alegre: 
Artmed, 2003.
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 FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL

 Nos Clubes de Aprendizagem, as Atividades propostas no Campo Formação Pessoal e Social têm por 
objetivo fortalecer o trabalho que já vem sendo realizado nas turmas regulares através dos estudos e conhecimentos 
produzidos nos Componentes Curriculares, tais como: auxiliar os estudantes a se conhecerem e a se relacionarem 
consigo mesmo, com o próximo e com o mundo, num processo que lhes permita desenvolver atitudes e valores que 
os possibilitem o pleno desenvolvimento da cidadania, de maneira consciente, solidária e respeitosa.

Para esse Campo, sugere-se o trabalho com as seguintes atividades: Cultura e Diversidade Regional, Memória 
e Histórias da Comunidade, Educação em Direitos Humanos, Educação para o Trânsito, Educação Financeira, 
Educação para a Paz, Educação Ambiental, Empreendedorismo Social, Ética e Cidadania e Geografia Local.

O trabalho pedagógico a ser desenvolvido por meio das atividades propostas no Campo da Formação 
Pessoal e Social busca auxiliar os estudantes no reconhecimento deles como sujeitos e agentes do processo 
educativo e de constituição da cidadania. Além disso, auxiliá-los no desenvolvimento de postura ética e de respeito 
a si, ao outro e à diversidade cultural produzida pela sociedade.

 A identidade se constrói através da interação social, a partir desta premissa, os sujeitos influenciam-
se e são influenciados pelo meio que os rodeia. Nesse sentido, entende-se que são nos contextos sociais em 
que os estudantes vivem nas relações e interações com os outros e com o meio que eles vão se constituindo e 
construindo referências que lhes auxiliarão em seu desenvolvimento, na tomada de consciência da sua identidade, 
no desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico. Para tal fim, é imprescindível que ao elaborarem os 
projetos a serem desenvolvidos por meio das atividades propostas neste campo, os professores planejem momentos 
em que os estudantes possam ser sensibilizados a respeito das regras de convivência, da história, da geografia e 
da cultura local. Isso para que possam ter conhecimentos mais sistematizados a respeito de si, de sua história, do 
espaço no qual fazem parte e que se vejam como sujeitos ativos dessa história e do meio em que vivem. 

É importante, ainda, que as atividades planejadas auxiliem os estudantes a compreenderem o significado 
da cooperação, da partilha, da tolerância e da ação baseada no espírito de justiça e da valorização e apreciação 
da natureza; das regras necessárias à harmonia em sociedade e do respeito à cultura do outro, como valores 
essenciais no convívio dos seres e destes com o meio contribuindo, assim, com o desenvolvimento e fortalecimento 
dos valores éticos e estéticos dos estudantes.

As atividades propostas aqui, através dos projetos elaborados pelos professores, permitirão aos estudantes 
a reflexão de que a diversidade existente na escola, no bairro, na cidade, no estado e no país pode ser compreendida 
como uma possibilidade para enriquecimento das experiências de aprendizagem à cada sujeito histórico. Isso 
ocorre por meio da troca de conhecimentos, aceitação e inclusão de todos os estudantes e fortalecimento dos 
vínculos afetivos entre os sujeitos e destes com sua história e espaço social.

É essencial, portanto, que o professor crie condições estimulantes de aprendizagem e que auxilie os 
estudantes a fortalecerem o sentimento de segurança, a autoestima e a vontade de compartilhar seus conhecimentos, 
visando sua formação enquanto cidadãos compromissados com a sociedade a qual faz parte.

Seguem as ementas que foram elaboradas para as Atividades que compõe o Campo Formação 
Pessoal e Social.

CAMPOS DE ATUAÇÃO
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CULTURA E DIVERSIDADE REGIONAL 
Formação Pessoal e Social

OBJETIVOS 

Geral: Ampliar o conhecimento sobre cultura e a compreensão das diversidades étnicas, culturais, econômicas e 
sociais brasileira.

Específicos:
• Fortalecer o respeito e tolerância no ambiente escolar;
• Conhecer e valorizar as diversas manifestações culturais das regiões brasileiras; 
• Identificar a influência de outras culturas na cultura brasileira;
• Perceber a importância de viver em uma sociedade com costumes e valores diversos; 
• Reconhecer-se como integrante da diversidade cultural que compõem o patrimônio cultural da sociedade brasileira;
• Reconhecer o alinhamento entre sua história e memória com a história da região em que se vive;
• Identificar-se como indivíduo que pertence a um contexto sócio-histórico situado em um determinado tempo e espaço;
• Identificar a escola como espaço sócio-cultural de produção, visualização e fruição da arte e cultura popular brasileira.

EMENTA

Diversidade cultural brasileira. Identidade do brasileiro. Cultura Nacional. Cultura Regional. Cultura Popular. 

DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO

Diversidade cultural brasileira: a herança indígena, portuguesa e africana na cultura brasileira. O Nordeste brasileiro 
e suas características econômicas, sociais, culturais e religiosas.

SUGESTÕES METODOLÓGICAS

• Roda de conversa sobre os conhecimentos prévios dos estudantes a respeito dos temas a serem abordados no 
Projeto;
• Leitura de textos que auxiliem no debate sobre os processos de migração e imigração existentes no Brasil e sobre 
a contribuição dos diferentes povos à cultura brasileira;
• Trabalho com brincadeiras e jogos próprios das diferentes culturas trabalhadas no Projeto;
• Realização de peça teatral sobre os temas abordados;
• Trabalho com músicas que tratam das manifestações culturais das regiões do País;
• Produção de cartazes que incentivem a valorização cultural e o respeito às diferenças;
• Produção de mostra cultural sobre a temática abordada no Projeto.

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS

ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. A invenção do Nordeste e outras artes. Recife: FJN; São Paulo: Cortez, 1999.

BHABHA, Homi. O local da cultura. Tradução de Myriam Ávila, Eliana L. Reis e Gláucia R. Gonçalves. Belo Horizonte: 
Ed. UFMG, 1998.



CLUBES DE APRENDIZAGEM • ENSINO FUNDAMENTAL

32

BERNARD, François de. Por uma redefinição do conceito de diversidade cultural. In: BRANT, Leonardo (org.) 
Diversidade Cultural. Globalização e culturas locais: dimensões, efeitos e perspectivas. São Paulo: Escrituras 
Editora: Instituto Pensarte, 2005.

CAVALCANTI, Maria Laura V. de C. Carnaval Carioca. Dos Bastidores ao Desfile. Ed. 2, Rio de Janeiro: UFRJ; 
Brasília: Ministério da Cultura; Fundação Nacional de Artes, 1995.

COUTINHO, J.M. Por uma educação multicultural: uma alternativa de cidadania para o século XXI. Ensaio, v. 4, n. 
13, p. 381-92, 1996.

BERNARD, François de. Por uma redefinição do conceito de diversidade cultural. In: BRANT, Leonardo (org.) 
Diversidade Cultural. Globalização e culturas locais: dimensões, efeitos e perspectivas. São Paulo: Escrituras 
Editora: Instituto Pensarte, 2005.

FEATHERSTONE, M. O Desmanche da cultura: globalização, pós-modernismo e identidade. São Paulo: Studio 
Nobel: SESC, 1997.

FREYRE, Gilberto. Casa Grande e Senzala. ed. 29, Rio de Janeiro: José Olympio, 1992.

GEERTZ, Clifford. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro, Zahar, 1973.

HALL, Stuart. Identidade cultural na pós-modernidade. Tradução de Tomaz Tadeu da Silva, Guacira Lopes Louro.  
11 ed., Rio de Janeiro: DP&A, 2006.

HOLANDA, Sérgio B. de. Raízes do Brasil. 2 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

Jacques Lambert. Os dois Brasis. Rio de Janeiro: CEPAC, Foz do Iguaçu, 2014.

LARAIA, Roque. de Barros. Cultura: Um Conceito Antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1986.

MAGGIE, Ivonne. “Aqueles a Quem foi Negada a Cor do Dia”: As Categorias Cor e Raça na Cultura Brasileira. 
In: Marcos Chor Maio e Ricardo Ventura dos Santos (orgs.), Raça, Ciência e Sociedade. Rio de Janeiro: Centro 
Cultural do Banco do Brasil/Editora da Fiocruz, 1996. 

PELEGRINI, Sandra A.C.; FUNARI, Paulo Pedro. O que é patrimônio cultural imaterial. 1 ed. Araçatuba: Brasiliense, 2014. 

PRADO JR., Caio. Formação do Brasil contemporâneo (Colônia). 11 ed. São Paulo: Brasiliense, 1996.

SEGOVIA, Rafael. As perspectivas da diversidade cultural: identidade regional versus homogeneização global. In: 
BRANT, Leonardo (org.) Diversidade Cultural. Globalização e culturas locais: dimensões, efeitos e perspectivas. 
São Paulo: Escrituras:  Instituto Pensarte, 2005.

SOUSA, Andréia L. Nas tramas das imagens: um olhar sobre o imaginário da personagemnegra na literatura 
infantil e juvenil. (Dissertação em Educação) –Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, 2003.

_______ Racismo e Anti-Racismo na Educação: repensando nossa escola. São Paulo: Summus, 2001.

SOUZA, Marcela Stockler Coelho de. A cultura invisível: conhecimento indígena e patrimônio imaterial, In: Anuário 
Antropológico, Brasília: ed. UNB, dez. 2010.



CLUBES DE APRENDIZAGEM • ENSINO FUNDAMENTAL

33

MEMÓRIA E HISTÓRIA DA COMUNIDADE
Formação Pessoal e Social

OBJETIVOS 

Geral: Possibilitar aos estudantes reflexões sobre como se constroem as memórias individuais e coletivas e como 
elas estão relacionadas com a história da comunidade e a formação identitária.

Específicos:
• Auxiliar o estudante no conhecimento da história e memória da comunidade;
• Trabalhar com o estudante o desenvolvimento e fortalecimento do sentimento de pertencimento;
• Identificar e analisar as mudanças e permanências que envolvem a história e memória da comunidade;
• Compreender a história local como um espaço-tempo de reflexão crítica acerca da realidade social e, sobretudo, 
referência para o processo de construção das identidades destes sujeitos e de seus grupos de pertença; 
• Perceber a complexidade das relações sociais presentes no quotidiano e na organização social;
• Fortalecer o sentimento de respeito e valorização à história do outro; 
• Auxiliar o estudante no desenvolvimento da compreensão dele enquanto sujeito histórico e construtor da história 
e memória da comunidade.

EMENTA

Conhecendo meu espaço. Conceituação de: História, Memória e Espaço Histórico. Fontes Históricas.

DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO

Conhecendo meu espaço: dados populacionais, culturais, econômicos, religiosos, bem como mapeamento 
das organizações sociais e espaços de lazer presentes no Bairro. Narrativas orais na construção da história e 
memória da comunidade. Conceituação de história e memória (individual e coletiva). Conceituação de espaço 
histórico. Fontes históricas: trabalhar fontes históricas que colaborem com a análise e construção da história e 
memória da comunidade.

SUGESTÕES METODOLÓGICAS

• Realizar produções de desenhos com os estudantes visando analisar com os conhecimentos prévios que eles têm 
em relação aos temas propostos no Projeto;
• Trabalhar com imagens antigas e atuais da comunidade a fim de que os estudantes percebam as mudanças e 
semelhanças;
• Ler e interpretar textos relacionados à história local;
• Propor que os estudantes tragam para a escola documentos que remetam a sua história de vida para elaboração 
de texto sobre sua história e socialização com os colegas;
• Realizar entrevistas com moradores do Bairro a fim de analisar as representações construídas sobre a história da 
comunidade a partir da memória dos entrevistados;
• Solicitar que os estudantes pesquisem em jornais, internet, fotografias e outros meios informações de fatos 
que ocorreram em seu Bairro e Município, do seu nascimento ao vigente ano, e colocar todas as informações 
coletadas na “Caixa de Memória” a fim de trabalhar com eles como as história individuais e coletivas estão inter-
relacionadas;
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• Propor aos estudantes a produção de poesias, músicas, paródias e/ou desenhos que retratem o que eles 
apreenderam durante o desenvolvimento do Projeto;
• Realizar exposição sobre a história da comunidade a partir do resultado dos dados obtidos ao longo da execução 
do Projeto.

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS

ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. A invenção do Nordeste e outras artes. Recife: FJN; São Paulo: Cortez, 1999.

BHABHA, Homi. O local da cultura. Tradução de Myriam Ávila, Eliana L. Reis e Gláucia R. Gonçalves. Belo Horizonte: Ed. 
UFMG, 1998.

BERNARD, François de. Por uma redefinição do conceito de diversidade cultural. In: BRANT, Leonardo (org.) Diversidade 
Cultural. Globalização e culturas locais: dimensões, efeitos e perspectivas. São Paulo: Escrituras Editora: Instituto 
Pensarte, 2005.

CAVALCANTI, Maria Laura V. de C. Carnaval Carioca. Dos Bastidores ao Desfile. Ed. 2, Rio de Janeiro: UFRJ; Brasília: 
Ministério da Cultura; Fundação Nacional de Artes, 1995.

COUTINHO, J.M. Por uma educação multicultural: uma alternativa de cidadania para o século XXI. Ensaio, v. 4, n. 13, p. 
381-92, 1996.

BERNARD, François de. Por uma redefinição do conceito de diversidade cultural. In: BRANT, Leonardo (org.) Diversidade 
Cultural. Globalização e culturas locais: dimensões, efeitos e perspectivas. São Paulo: Escrituras Editora: Instituto 
Pensarte, 2005.

FEATHERSTONE, M. O Desmanche da cultura: globalização, pós-modernismo e identidade. São Paulo: Studio Nobel: 
SESC, 1997.

FREYRE, Gilberto. Casa Grande e Senzala. ed. 29, Rio de Janeiro: José Olympio, 1992.

GEERTZ, Clifford. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro, Zahar, 1973.

HALL, Stuart. Identidade cultural na pós-modernidade. Tradução de Tomaz Tadeu da Silva, Guacira Lopes Louro.  11 ed., 
Rio de Janeiro: DP&A, 2006.

HOLANDA, Sérgio B. de. Raízes do Brasil. 2 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

Jacques Lambert. Os dois Brasis. Rio de Janeiro: CEPAC,Foz do Iguaçu, 2014.

LARAIA, Roque. de Barros. Cultura: Um Conceito Antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1986.

MAGGIE, Ivonne. “Aqueles a Quem foi Negada a Cor do Dia”: As Categorias Cor e Raça na Cultura Brasileira. In: Marcos 
Chor Maio e Ricardo Ventura dos Santos (orgs.), Raça, Ciência e Sociedade. Rio de Janeiro: Centro Cultural do Banco do 
Brasil/Editora da Fiocruz, 1996. 

PELEGRINI, Sandra A.C.; FUNARI, Paulo Pedro. O que é patrimônio cultural imaterial. 1 ed. Araçatuba: Brasiliense, 2014. 

PRADO JR., Caio. Formação do Brasil contemporâneo (Colônia). 11 ed. São Paulo: Brasiliense, 1996.

SEGOVIA, Rafael. As perspectivas da diversidade cultural: identidade regional versus homogeneização global. In: BRANT, 
Leonardo (org.) Diversidade Cultural. Globalização e culturas locais: dimensões, efeitos e perspectivas. São Paulo: 
Escrituras: Instituto Pensarte, 2005.
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SOUSA, Andréia L. Nas tramas das imagens: um olhar sobre o imaginário da personagem negra na literatura infantil e 
juvenil. (Dissertação em Educação) –Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, 2003.

_______ Racismo e Anti-Racismo na Educação: repensando nossa escola. São Paulo: Summus, 2001.

SOUZA, Marcela Stockler Coelho de. A cultura invisível: conhecimento indígena e patrimônio imaterial, In: Anuário 
Antropológico, Brasília: ed. UNB, dez. 2010.
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EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS
Formação Pessoal e Social

OBJETIVOS 

Geral: Permitir ao estudante conhecer e analisar os fundamentos e concepções de direitos humanos, cidadania e 
democracia, oportunizando o conhecimento e o debate sobre a relação entre Direitos Humanos e Educação, bem 
como, conhecer a Declaração Universal dos Direitos Humanos, seus princípios e valores.

Específicos:
• Compreender a relação entre direitos humanos e cidadania;
• Assimilar os direitos humanos como processo de evolução social;
• Conhecer e interpretar o significado dos direitos humanos enquanto direitos fundamentais e invioláveis para 
todos os seres humanos;
• Evidenciar os direitos humanos como sucessivas conquistas históricas e, ao mesmo tempo, como um conjunto 
de direitos que atuam em âmbitos diferentes, mas são interdependentes;
• Refletir o papel da escola na construção de uma cultura dos direitos humanos;
• Pensar em uma educação para a cidadania, na perspectiva do fortalecimento de uma democracia inclusiva e 
participativa e da afirmação e reconhecimento das diferenças culturais;
• Conhecer e refletir sobre o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos.

EMENTA

A atividade pedagógica Educação em Direitos Humanos propõe o uso de concepções e práticas educativas 
fundadas nos processos de promoção, proteção, defesa e aplicação na vida cotidiana e cidadã de sujeitos de 
direitos e de responsabilidades individuais e coletivas.

DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO

Valores humanos: vivências geradoras de paz. O sentido da afetividade no cotidiano das pessoas. Direitos 
humanos: surgimento e contexto histórico. Direitos básicos dos cidadãos: moradia, saúde, trabalho e meio 
ambiente saudável. Reconhecimento da diversidade e multidimensionalidade humana em relação: à raça, à 
cor, ao credo, à linguagem, à nacionalidade, ao gênero e à idade. Cidadania e participação: compromisso e 
responsabilidade. A declaração Universal dos Direitos Humanos. Características dos Direitos Humanos e sua 
relação com o espaço escolar. O ECA e a rede de proteção integral. Os direitos humanos de crianças e de 
adolescentes nos meios de comunicação e nas mídias digitais.

SUGESTÕES METODOLÓGICAS

• Estimular a formação de grupos de discussão para o debate sobre o respeito e a garantia dos Direitos Humanos;
• Planejar atividades visando o respeito e a garantia dos Direitos Humanos; 
• Elaborar cartazes educativos sobre a temática a serem dispostos na escola;
• Formar multiplicadores, sejam eles professores, estudantes ou membros da comunidade;
• Programar eventos de conscientização para a comunidade.
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SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS

ANDRADE, Marcelo.  É a educação um direito humano? Em busca de razões suficientes para se justificar o direito 
de formar-se como humano. Revista de Educação, v. 36, p. 21-27, Rio Grande do Sul: PUC-RS, 2013.

BRASIL. Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. 
Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos; Ministério da Educação Ministério da Justiça; UNESCO,2007

BRASIL. Decreto n° 7.037/2009: Programa Nacional de Direitos Humanos 3. Disponível em:  http://www.planalto.
gov.br/cciviL. Acesso em: 18 mar. 2019.

BRASIL. Secretaria Especial de Direitos Humanos. Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90). Brasília, 
2008. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm. Acesso em: 20 mar. 2019. 

________.Caderno de Educação em Direitos Humanos. Educação em Direitos Humanos: Diretrizes Nacionais. 
Brasília, DF: Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, 2013. 76p. Disponível em: http://
www2.uesb.br/pedh/wpcontent/uploads/2014/06/Diretrizes-da-Educa%C3%A7%C3%A3o-em-Direitos-
Humanos.pdf . Acesso em: 18 mar. 2019.

CANDAU, Vera Maria; SACAVINO, Susana (org.). Educação em Direitos Humanos: temas, questões e propostas. Rio 
de Janeiro: DP&Alli, 2008.

_____________. Educar em direitos humanos: construir democracia; Rio de Janeiro: Vozes, 2000.

CORTINA, Adela. Cidadãos do mundo: para uma teoria da cidadania. São Paulo: Loyola, 2005.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal de Direitos Humanos. Disponível em: www.onu.
org.br. Acesso em: 18 mar. 2019.

PAIVA, Angela Randolpho. (Org.). Direitos Humanos em seus desafios contemporâneos. Rio de Janeiro: Pallas, 
2012. ANDRADE, Marcelo.  É a educação um direito humano? Em busca de razões suficientes para se justificar 
o direito de formar-se como humano. Revista de Educação, v. 36, p. 21-27, Rio Grande do Sul: PUC-RS, 2013.

BRASIL. Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. 
Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos; Ministério da Educação Ministério da Justiça; UNESCO,2007

BRASIL. Decreto n° 7.037/2009: Programa Nacional de Direitos Humanos 3. Disponível em:  http://www.planalto.
gov.br/cciviL. Acesso em: 18 mar. 2019.

BRASIL. Secretaria Especial de Direitos Humanos. Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90). Brasília, 
2008. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm. Acesso em: 20 mar. 2019. 

________.Caderno de Educação em Direitos Humanos. Educação em Direitos Humanos: Diretrizes Nacionais. 
Brasília, DF: Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, 2013. 76p. Disponível em: http://
www2.uesb.br/pedh/wpcontent/uploads/2014/06/Diretrizes-da-Educa%C3%A7%C3%A3o-em-Direitos-
Humanos.pdf . Acesso em: 18 mar. 2019.

CANDAU, Vera Maria; SACAVINO, Susana (org.). Educação em Direitos Humanos: temas, questões e propostas. Rio 
de Janeiro: DP&Alli, 2008.

_____________. Educar em direitos humanos: construir democracia; Rio de Janeiro: Vozes, 2000.

CORTINA, Adela. Cidadãos do mundo: para uma teoria da cidadania. São Paulo: Loyola, 2005.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal de Direitos Humanos. Disponível em: www.onu.
org.br. Acesso em: 18 mar. 2019.

PAIVA, Angela Randolpho. (Org.). Direitos Humanos em seus desafios contemporâneos. Rio de Janeiro: Pallas, 2012.
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EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO
Formação Pessoal e Social

OBJETIVOS 

Geral: Conscientizar os estudantes, quanto à importância de um trânsito seguro e consciente focando no 
desenvolvimento de valores, posturas e atitudes, no sentido de garantir o direito de ir e vir de todos os cidadãos.

Específicos:
• Identificar a abordagem dada à educação para o trânsito nos documentos oficiais;
• Disseminar conhecimentos que proporcionem um trabalho educativo de trânsito capaz de promover a 
aprendizagem em todas as faixas etárias;
• Estudar as características das campanhas educativas para o trânsito;
• Desenvolver habilidades de comunicação e escrita direcionadas à educação para o trânsito.

EMENTA

Fundamentos da Educação no Trânsito. A importância da Educação do Trânsito para a aquisição de conhecimentos e 
valores que proporcionem a mudança de atitudes de modo a minimizar acidentes e situações adversas no Trânsito.

DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO

Conhecer a legislação nacional e local do Trânsito, orientando os estudantes sobre as atitudes corretas frente 
ao tráfego de veículos. O uso de propagandas, Slogan sobre o Trânsito. Campanha Trânsito Seguro. O objetivo 
maior é formar cidadãos conscientes de seus deveres e direitos, exercendo seu papel na cidadania bem como 
moralmente, em cumprir as normas de trânsito.

SUGESTÕES METODOLÓGICAS

• Realizar dinâmicas em equipe para desenvolver habilidades de comunicação e escrita com a temática abordada;
• Apresentar aos estudantes, pesquisas em grupos e discussões a respeito dos temas relacionados a Educação no 
Trânsito;
• Produzir propagandas e slogan sobre o Trânsito;
• Realizar teatro com encenação sobre o Trânsito;
• Organizar na escola uma Campanha com a temática do Trânsito Seguro.

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICA

BRASIL, Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. Temas 
Transversais. Brasília: Ministério da Educação, 1997.

BRASIL. Polícia Rodoviária Federal.  Programa por Vias Seguras. Aulas de Educação no Trânsito. Brasília, 2010. 
Disponível em: http://www.vias-seguras.com/educacao/aulas_de_educacao_no_transito. Acesso em: 28 mar.2019.

______________. Programa por Vias Seguras. A Segurança no trânsito nos Parâmetros Curriculares Nacionais. 
Brasília, 2013. Disponível em:  http://www.vias-seguras.com/educacao/educacao_ao_transito_regulamentacao/a_
seguranca_no_transito_nos_pcn. Acesso em: 28 mar. 2019.

______________. Programa por Vias Seguras. Programas Escolares de Educação para o Trânsito. Brasília, 2008. 
Disponível em:  http://www.vias-seguras.com/educacao/programas_escolares_de_educacao_para_o_transito. 
Acesso em: 28 mar. 2019. 
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BRASIL. Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. Brasília: DENATRAN, 2015.

CEARÁ. Polícia Rodoviária Federal. Programa por Vias Seguras. A Escola pública de trânsito do Ceará. Fortaleza, 
2010. Disponível em: http://www.vias-seguras.com/educacao/as_escolas_publicas_de_transito/a_escola_
publica_de_transito_do_ceara. Acesso em: 28 mar. 2010. 

HONDA. Clubinho Honda. Manual dos professores. Sumaré, 2018. Disponível em:  http://www4.honda.com.br/
clubinhohonda/wp-content/themes/kiddo-turf-parent/downloads/manual_professores.pdf. Acesso em: 28 mar. 
2019. 

INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL E SISTEMA DE ENSINO BRASIL S.A. Programa Criança Segura na Escola. [Curitiba, 
PR], 2004. Disponível em: http://www.criancasegura.org.br/downloads/material_de_apoio_ao_educador/Livros/
Professores.pdf. Acesso em: 28 mar. 2019. 

NETO, Osvaldo N.; KLEINÜBING, Rodrigo. Dinâmica dos acidentes de trânsito: análises, reconstruções e prevenção. 
4. ed. Campinas: Millennium, 2012.

RIO DE JANEIRO ( Estado). Polícia Rodoviária Federal. Programa por Vias Seguras. Manual do trânsito 6º ao 9º 
ano. Rio de Janeiro, 2010. Disponível em:http://www.vias-seguras.com/educacao/manual_transito_6_ao_9_ano_
rj. Acesso em: 28 mar.2019. 

TRANSPORTE ATIVO. Pra lá e pra cá.  Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: http://www.ta.org.br/site3/IMG/Pra_
la_e_pra_ca.pdf. Acesso em: 28 mar.2019.
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA
Formação Pessoal e Social

OBJETIVOS 

Geral: Desenvolver a importância da educação financeira para a estrutura social e emocional, refletindo assim ao 
longo da vida do estudante.

Específicos:
• Auxiliar o estudante a compreender a importância da conscientização financeira para si e seus familiares;
• Correlacionar os conceitos fundamentais da Matemática Financeira com os demais tópicos da Matemática da 
Educação Básica, bem como com o cotidiano das pessoas e outras áreas do conhecimento;
• Usar, adequadamente, as novas tecnologias como calculadoras e planilhas, como recurso auxiliar na interpretação 
dos problemas que se apresentam na Matemática Financeira.

EMENTA

Esta atividade pedagógica favorece um estudo interdisciplinar envolvendo as dimensões culturais, sociais, políticas 
e psicológicas, além da econômica, das questões do consumo, trabalho e dinheiro, com o objetivo de alcançar um 
nível de excelência na formação de cidadãos educados, saudáveis e sustentáveis financeiramente.

DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO

Estudo do dinheiro e sua função na sociedade. Noções básicas de finanças e economia no desenvolvimento 
de uma leitura crítica das informações financeiras presentes na sociedade. A utilização dos conhecimentos de 
matemática (escolar e financeira) para fundamentar a tomada de decisões em questões financeiras. Planejamento 
das finanças através da tomada de decisões fundamentadas matematicamente na vida pessoal e no auxílio 
núcleo familiar. Análise crítica de temas atuais da sociedade de consumo. Abordagem de conceitos básicos 
de economia e finanças, tais como taxas de juros, inflação, aplicações financeiras (rentabilidade e liquidez de 
um investimento) e impostos, bem com do uso consciente de recursos naturais, como a energia elétrica, entre 
outros conceitos. A importância do planejamento financeiro na tomada de decisões que envolvem estratégias de 
consumo, poupança e investimento necessários ao financiamento das necessidades e a realização de objetivos 
de vida.

SUGESTÕES METODOLÓGICAS

• Assimilar a Educação Financeira como processo de evolução social;
• Articulação de atividades lúdicas contendo os conceitos primordiais sobre a organização de seus objetivos e 
sonhos financeiros; 
• Elaboração de um mural conforme a evolução da turma, contendo as informações dos conteúdos/situações 
pertinentes a situação financeira, assimilados pelos estudantes; 
• Planejamentos a partir do cotidiano, em busca de melhora de vida, transformações de sonhos dentro da residência 
(sonhos de um quarto melhor e outros compartimentos da residência);  
• Refletir sobre o papel da escola na Educação Financeira dos estudantes.
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SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICA

ANGELO, Claudia Laus (Org.). Modelo dos campos semânticos e educação matemática: 20 anos de história. São 
Paulo: Midiograf, 2012.

 BARBER, B. R. Consumido: como o mercado corrompe crianças, infantiliza adultos e engole cidadãos. Rio de 
Janeiro: Record, 2009.

BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. Tradução de Carlos Alberto 
Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.

CAMPOS, Marcelo B. Educação financeira na matemática do ensino fundamental: uma análise da produção de 
significados.2012. Dissertação ( Mestrado em  Educação Matemática). Instituto de Ciências Exatas. Universidade 
Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora – MG, 2012.

 LINS, Rômulo C. Por que discutir teoria do conhecimento é relevante para a Educação Matemática. In: Bicudo, M. A. 
V. (Org.) Pesquisa em Educação Matemática: concepções e perspectivas. São Paulo: Editora UNESP, p. 75-94, 1999.
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EDUCAÇÃO PARA A PAZ
Formação Pessoal e Social

OBJETIVOS 

Geral: Oportunizar ao estudante no fortalecimento das competências socioemocionais, o conhecimento teórico e 
prático de ferramentas de resolução não-violenta de conflitos a fim de criar novos paradigmas para a prevenção da 
violência e a adoção de novas posturas diante das situações de conflito, estimulando o protagonismo na promoção 
da Cultura de Paz.

Específicos:
• Refletir e debater sobre a importância do diálogo, da empatia, da cooperação e da valorização da diversidade  
promovendo direitos humanos,  como cidadãos conscientes de seus direitos e deveres no cuidado da vida em 
todos as suas esferas;
• Proporcionar momentos de estudo sobre os princípios e técnicas da Mediação de Conflitos, a fim de refletir e 
adotar a postura de mediador;
• Oportunizar o estudo da Comunicação Não-Violenta (CNV) como estratégia para a criação/fortalecimento de 
vínculos e o desenvolvimento da autocompaixão;
• Estimular oportunidades de cooperação e do protagonismo na escola e na comunidade em favor da paz;
• Promover espaço de cuidado de si e do outro como expressão de afeto e vida saudável;
• Identificar e praticar os valores humanos que contribuem para uma convivência harmoniosa.

EMENTA

Conceitos de: educar para paz; violência e conflito. Cultura de Paz. Comunicação Não-Violenta (CNV). 
Mediação de conflitos. Competências socioemocionais. Direitos Humanos e Diversidade. O afeto e a arte de 
cuidar. Valores Humanos.

DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO

Compreendendo a educação para a paz como um construtor cultural e pedagógico. Diferentes visões do 
conflito: suas causas; relação com a violência e o impacto no processo de ensino e aprendizagem. Estratégias 
de gestão do conflito. Conflito escolar: Principais tipos de conflitos escolares; causas mais frequentes; relação 
entre indisciplina e conflito. Bases da Comunicação Não-Violenta (CNV): objetivo; aplicação; componentes. 
Formas de Comunicação Alienante. Mediação de conflitos: princípios, objetivos, etapas, técnicas e processo. 
Característica do mediador. A prática da mediação: etapas e técnicas da mediação de conflitos. Paradigmas 
que sustentam a Cultura de Paz. Direitos Humanos: surgimento, contexto histórico e a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos.Habilidades Socioemocionais: ferramentas de inserção social. Assertividade e Liderança. 
Empatia e Resiliência. Reconhecimento da diversidade e multidimensionalidade humana em relação: à raça, à 
cor, ao credo, à linguagem, à nacionalidade, ao gênero e à idade. Examinando nossos valores atuais e futuros. 
Autoconhecimento e autocuidado. Ações comunitárias para construir a paz. Protagonismo para a construção 
da paz.

SUGESTÕES METODOLÓGICAS

• As atividades devem ser realizadas em forma de oficinas, uma vez que elas se constituem em espaços de 
reflexão, criação e construção de conhecimento;
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• Simular casos de mediação de conflitos e apresentar vídeo-debates;
• Estimular a integração, participação e coesão em grupo dos estudantes através de trabalhos em pequenos 
grupos e plenário para o fortalecimento dos vínculos;
• Promover com os estudantes eventos de sensibilização na escola e na comunidade local para ampliar os agentes 
da paz;  
• Elaboração de cartazes educativos, peças teatrais, dança, música e jogos sobre a temática a serem utilizados na 
sala de aula e na escola propiciando a expressão artística e cultural dos estudantes

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICA

ABRAMOVAY, Miriam; RUA, Maria das Graças. Violência nas escolas. Brasília: UNESCO, livro digital, 2003. 
Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001339/133967por.pdf. Acesso em: 28 mar. 2019. 

AINT, Rosamaria de M. (coord.). Direitos Humanos e geração da Paz. 12 Fascículos. Fortaleza: Fundação Demócrito 
Rocha; Universidade Aberta do Nordeste, 2013.

CAMPOS, Dinah M. de S. Psicologia da adolescência: normalidades e psicopatologia.24 ed. Petrópolis: Vozes, 
2012.

DEL PRETTE, Almir; DEL PRETTE, Zilda A.P. Psicologia das habilidades sociais: diversidade teórica e suas 
implicações. 3 ed. Petrópolis: Vozes, 2013.

GUIMARÃES, Marcelo R. Por uma cultura de paz. In: Revista Mundo Jovem, Porto Alegre,    v.303, p.19 – 21, 
fev. 2000.

_____________. Educação para a paz: sentidos e dilemas. 2. ed. Caxias do Sul: Educs, 2011.

JARES XESÚS, Educação para a paz sua teoria e sua prática. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2002.

________________. Educar para a paz em tempos difíceis. São Paulo: Palas Athena, 2007.

KUMARIS, Brahma. Vivendo nossos valores: uma abordagem ‘de dentro para fora’ para tornar seu mundo melhor. 
São Paulo: Brahma Kumaris, 2014.

MATOS, Kelma S. L. de.A paz protege: cultura de paz, juventudes e docentes. In: MATOS, Kelma S. L. e JUNIOR, 
Raimundo Nonato (orgs.) Cultura de paz, ética e espiritualidade. Fortaleza: Edições UFC, 2010.

__________. (org.). Cultura de paz, educação e espiritualidade. Fortaleza: Edições UFC, 2015.

NOLETO, Marlova J. Fortalecendo competências: formação continuada para o programa abrindo espaços: 
educação e cultura para a paz(série saber e fazer 2). Brasília: UNESCO; Fundação Vale, 2008, 87p.

RIBEIRO, Jorge P. Holismo, ecologia e espiritualidade: caminho de uma Gestalt plena. São Paulo: Summus, 2009.

ROSENBERG, Marshall B. Comunicação não-violenta: técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e 
profissionais. Tradução de Mário Vilela. São Paulo: Ágora, 2006.

TILLMAN, Diane. Atividades com valores para jovens. Programa Vivendo Valores na Educação.Tradução de Débora 
Pita. São Paulo: Confluência, 2005.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
Formação Pessoal e Social

OBJETIVOS 

Geral: Refletir e debater sobre a relação entre ser humano e meio ambiente e formar cidadãos críticos e conscientes 
da necessidade da busca de alternativas para a sustentabilidade ambiental.

Específicos:
• Proporcionar aos estudantes a reflexão de que é pela educação ambiental que se aprende a gerenciar e melhorar 
as relações entre a sociedade humana e o ambiente, de modo integrado e sustentável; 
• Colocar os estudantes em contato direto com as questões ambientais e seu processo histórico; 
• Proporcionar ao estudante, através de aulas teóricas e práticas, a reflexão da importância da adoção de posturas 
e hábitos de consumo consciente dos recursos naturais e de proteção ao meio ambiente;
• Estimular os estudantes a serem multiplicadores dos conhecimentos sobre Meio Ambiente em sua comunidade.

EMENTA

Educação Ambiental e Cidadania. Conceituação de Educação Ambiental. Histórico e Legislação Vigente. 

DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO

Meio Ambiente, Cidadania e Educação. Relação: homem e meio ambiente, desenvolvimento e meio ambiente. 
Movimento ambientalista. Tópicos atualizados sobre a problemática ambiental: efeito estufa, buraco na camada 
de ozônio, a poluição das águas, geração e consumo de energia, resíduos industriais, rejeitos radioativos (lixo 
nuclear), agricultura e agro-negócio, degradação dos solos e dessertificação, destruição de florestas, consumo e 
produção de lixo, reciclagem. Diagnóstico socioambiental da comunidade. Histórico da Educação Ambiental no 
mundo e no Brasil. Políticas de Educação Ambiental.

SUGESTÕES METODOLÓGICAS

• Estimular a formação de grupos de discussão para o debate dos problemas ambientais locais;
• Explorar o ambiente local para, a partir da análise, criar plano de intervenção sustentável (água, energia, 
alimentos, resíduos e etc);
• Estimular a formação de grupos de conscientização para trabalhar a questão do impacto gerado pelos resíduos 
domiciliares a partir dos “3 R’s”; 
• Planejar atividades de educação ambiental a partir de recursos renováveis; 
• Elaboração de cartazes educativos sobre a temática a serem dispostos na escola;
• Formar multiplicadores ambientais, sejam eles professores, estudantes ou membros da comunidade;
• Programar eventos de conscientização para a comunidade.

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS

BARBIERI, J. C. Desenvolvimento e meio ambiente: as estratégias de mudanças da agenda.11 ed, Rio de janeiro: 
Vozes, 2009.

BARCELOS, V. Educação Ambiental: Sobre Princípios, Metodologia e Atitudes,1 ed., São Paulo: Vozes, 2008. 

BERNA, V. S. D. Como fazer educação ambiental. São Paulo: Paulos, 2001. 
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BRASIL. Ministério da Educação; UNESCO. Vamos cuidar do Brasil: conceitos e práticas em educação ambiental 
na escola. Brasília: MEC; UNESCO, 2007. Disponível em:  http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicacao3.pdf. 
Acesso em: 28 mar. 2019. 

CARVALHO, I. C. M. Educação Ambiental: A Formação do sujeito ecológico. 8 ed., São Paulo: CORTEZ, 2008.

DIAS, G. F. Educação Ambiental, princípios e práticas. São Paulo: Gaia, 1992.

GALLI, A. Educação Ambiental como Instrumento para o Desenvolvimento Sustentável. 1 ed., São Paulo: 
JURUA, 2008.

PAULA, J. C.; PEDRINI, A. G.; SILVEIRA, D. L. Educação ambiental: reflexões e práticas contemporâneas. 7 ed., Rio 
de janeiro: Vozes, 2010. 

PELICIONI, M. C. F.; PHILIPPI JÚNIOR, A. Educação ambiental e sustentabilidade. São Paulo: Manole, 2005.
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EMPREENDEDORISMO SOCIAL 
Formação Pessoal e Social

OBJETIVOS 

Geral: Implementar uma nova consciência empreendedora, incentivando os estudantes a entender o mercado de 
trabalho.

Específicos:
• Despertar no estudante o interesse para desenvolver, de forma consciente, uma atitude empreendedora em sua 
vida;
• Desenvolver competências de tomada de decisão, planejamento, superação de obstáculos;
• Identificar as Características Comportamentais Empreendedoras;
• Identificar os Comportamentos Empreendedores;
• Caracterizar o Perfil Empreendedor;
• Reconhecer as Oportunidades e a Criatividade como variáveis do empreendedorismo.

EMENTA

Empreendedorismo, oportunidade de negócios, criatividade e visão empreendedora. Formação e desenvolvimento 
de empreendedores, perfil para ser empreendedor, planejamento e estratégias. 

DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO

Apresentar a história do empreendedorismo no Brasil. Conceituar o termo empreendedorismo ao longo do 
tempo. Apresentar as principais etapas para Empreender. Identificar o perfil do Empreendedor. Identificar os 
atributos que podem levar o empreendedor ao sucesso. Conceituar o que venha ser um chefe e um líder, 
identificando as habilidades de um líder.

SUGESTÕES METODOLÓGICAS

• Realizar dinâmica em equipes para desenvolver habilidades como criatividade, planejamento e inovação;
• Apresentar vídeos de empresas empreendedoras;
• Aulas expositivo-dialogadas, estudos de casos, leitura de textos e discussão e trabalhos de campo, técnicas e 
dinâmicas vivenciais, quando possível;
• Participação com palestras e apresentações, por parte de empreendedores locais.

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Temas Transversais. Ensino 
Fundamental. Brasília: MEC/SF, 1998.

DOLABELA, F. Pedagogia empreendedora. São Paulo: Cultura, 2003. 

DOLABELA, Fernando. Oficina do Empreendedor. 6 ed.São Paulo: Cultura, 1999.

MAYER, Verônica F.; MARIANO, Sandra. Empreendedorismo - Fundamentos e Técnicas para Criatividade. Rio de 
Janeiro: LTC, 2011.  
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ÉTICA E CIDADANIA 
Formação Pessoal e Social

OBJETIVOS 

Geral: Compreender e refletir sobre a importância da Ética na educação, na sociedade e na formação do estudante.

Específicos:
• Compreender, discutir e possibilitar discussões sobre as questões de ética e moral na sociedade atual e em 
situações de ensino e de aprendizagem, identificando os diferentes fatores que influenciam os comportamentos e 
ações dirigidas;
• Instrumentalizar os estudantes em relação às questões de princípios éticos e morais implícitos no contexto e no 
ato educativo;
• Identificar os inúmeros fatores sociais que podem contribuir para o aprimoramento ético das relações de 
educação e de ensino.

EMENTA

A atividade pedagógica Ética e Cidadania favorece ao estudante agir fundamentado nos princípios da democracia, 
da ética, da responsabilidade social, do interesse coletivo, da identidade nacional e da própria condição humana. 
Neste campo, propõem-se consolidar práticas pedagógicas que conduzam à consagração da liberdade, da 
convivência social, da solidariedade humana e da promoção e inclusão social. 

DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO

Em busca do conceito de cidadania. Ética, Moral e Condição Humana. Globalização: a nova face do mundo 
contemporâneo. As relações étnico-raciais do homem e a busca por uma cidadania plena.

SUGESTÕES METODOLÓGICAS

• Estimular a formação de grupos para o debate sobre Ética e Cidadania;
• Planejar atividades de visando a formação Ética e Cidadã; 
• Elaborar cartazes educativos sobre a temática a serem dispostos na escola;
• Formar multiplicadores, sejam eles professores, estudantes ou membros da comunidade;
• Programar eventos de conscientização e informação para a comunidade.

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, Júlia F. Metrópoles: cidadania e qualidade de vida. São Paulo: Moderna, 1992.

ARENDT, Hannah. A condição humana. 10 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007.  

MARTINEZ, Paulo. Direitos de cidadania: um lugar ao sol. São Paulo: Scipione, 1996. 

NALINI, José Renato. Ética e justiça. In: SEMINÁRIO DE ESTUDOS SOBRE A TECNOÉTICA – As fronteiras da ética 
hoje, 2000, São Paulo: SENAC-SP, 2000.

ZYGMUNT, Bauman. Ética Pós-Moderna. 3 ed. São Paulo: Paulus, 2006.  



CLUBES DE APRENDIZAGEM • ENSINO FUNDAMENTAL

48

GEOGRAFIA LOCAL 
Formação Pessoal e Social

OBJETIVOS 

Geral: Auxiliar o estudante no debate e reflexão de sua relação com o espaço em que vive a partir de conceitos, 
imagens, dados estatísticos, categorias e procedimentos básicos próprios da ciência geográfica.

Específicos:
• Compreender como diferentes sociedades interagem com a natureza na construção de seu espaço, as 
singularidades do lugar em que se vive;
• Compreender os conceitos de espaço natural e produzido pelos homens;
• Reconhecer que a  produção dos espaços geográficos é produto da sociedade que o constrói por meio do 
trabalho humano;
• Analisar como se deu a formação do território cearense, os processos de mobilidade e os conflitos existentes;
• Conhecer seu município na sua organização social, econômica e política;
• Diferenciar os tipos de espaços do território cearense;
• Analisar as relações de trabalho e produção e as diferenças entre agricultura camponesa e capitalista;
• Compreender a formação de cidades por meio das atividades da fé;
• Analisar quais atividades econômicas deram subsídios à formação do território cearense e quais são as principais 
atividades que sustentam a economia do Ceará atualmente;
• Discutir sobre o turismo cearense e as relações econômicas, políticas, religiosas e sociais dessa atividade;
• Auxiliar o estudante na reflexão da importância da formação enquanto cidadão crítico, consciente e transformador 
da sociedade onde vive.

EMENTA

Formação do espaço geográfico cearense. Diferenciação da paisagem cearense. Fluxos e mobilidade. Relações de 
trabalho e produção. Agricultura camponesa x agricultura capitalista. Espaços da fé. Economia: perfil socioeconômico 
do bairro. Malha urbana de Fortaleza. Turismo em Fortaleza. 

DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO

O Ceará na formação territorial do Nordeste ou Formação territorial do Nordeste: o Ceará em questão; O 
arquipélago urbano: a criação de vilas e cidades; A formação do espaço urbano do Ceará; Ceará: território, lugar 
e paisagem. RMF, médias e pequenas cidades: a rede urbana do Ceará; Fluxos e mobilidade: o território em 
movimento; Litoral, serra e sertão: a dinâmica da natureza e a configuração dos espaços urbanos; As relações 
de trabalho e produção; A luta pela terra, violência, conflitos e territorialização camponesa; A natureza da 
agricultura camponesa versus a agricultura capitalista. Espaços da fé: romeiros em peregrinação, cidades em 
construção; Economia Cearense: da formação do território aos dias atuais. Dinâmicas territoriais do turismo no 
Ceará: olhares sobre o litoral, as serras e o sertão.

SUGESTÕES METODOLÓGICAS

• Estimular a formação de grupos de discussão para o debate de textos que tratam das mudanças no espaço 
geográfico analisado;
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• Leitura de imagens: diferentes tipos de paisagens, visando ampliar o conhecimento em relação ao espaço 
geográfico, construir os conceitos a serem trabalhados e possibilitar ao estudante a compreensão da relação 
homem/natureza;
• Trabalhar com músicas que tratam da descrição de paisagens;
• Utilizar jogos para trabalhar os conceitos a serem abordados no Projeto;
• Realizar um trabalho comparativo entre o mapa do Ceará no período colonial e o mapa atual;
• Elaborar mapas temáticos, como proposta de representação do espaço vivido, percebido e concebido pelo 
estudante;
• Realizar atividades com mapas do município de Fortaleza, com o objetivo de trabalhar a evolução da malha 
urbana da cidade;
• Construir maquetes de pontos turísticos da cidade de Fortaleza, explorando as relações históricas e espaciais de 
cada ponto;
• Realizar entrevistas com moradores a fim de analisar como eles percebem as mudanças no espaço geográfico 
em que estão inseridos;
• Produção de desenhos para trabalhar as representações sobre as transformações percebidas no espaço geográfico;
• Trabalhar com os estudantes a aplicação de questionários socioeconômicos junto a comunidade, com o objetivo 
de traçar um perfil socioeconômico dos moradores.

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS

ABREU, João Capistrano de. Capítulos de história colonial, 1500-1800 & Os caminhos antigos e o povoamento 
do Brasil. 5 ed. Brasília:Ed.Universidade de Brasília, 1963.

ALENCAR, Francisco A. de. Os impactos sócio-territoriais dos assentamentos de reforma agrária: O caso do sertão 
do Ceará. Anais do XIII Encontro Nacional de Geógrafos. João Pessoa:UFPB, 2002.

________. Uma geografia das políticas fundiárias no estado do Ceará.2005. Tese (Doutorado em Sociologia).
Faculdade de Sociologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2005. 

ALMEIDA, Alfredo Wagner B. de; ETERCI, Neide. Terras soltas e o avanço da cerca: sobre o cercamento das 
pastagens comunais no sertão cearense.In: Projeto emprego e mudança sócio-econômica no Nordeste. Volume 
II. Rio de janeiro: MN;UFRJ;IPEA, 1977. 

ANDRADE, Manuel C. de. A terra e o homem no Nordeste: contribuição ao estudo da questão agrária no Nordeste. 
São Paulo: Atlas, 1986. 

__________. Territorialidades, desterritorialidades, novas territorialidades: os limites do poder nacional e do 
poder local. In: SANTOS, Milton. (org.). Território, globalização e fragmentação. São Paulo: Hucitec, 1994.

BECKER, Bertha. Políticas e planejamento do turismo no Brasil. Caderno Virtual de Turismo.v. 1. n. 1, 2001. 
Disponível em: http://www.ivt.coppe.ufrj.br/caderno/index.php/caderno/article/view/2. Acesso em: 28mar. 2019. 

BERGAMASCO, Sônia Maria. A realidade dos assentamentos por detrás dos números. In: Estudos Avançados,São 
Paulo,v.1, n.31, p.37-49, 1997. Disponível em:http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40141997000300003.Acesso 
em: 28 mar. 2019.

BERGAMASCO, Sônia Maria, NORDER, Luis A Cabelo. O que são assentamentos rurais? , Brasília, v.13,n.3, p. 409-
410. 1996. Cadernos de Ciência & Tecnologia. Disponível em:https://seer.sct.embrapa.br/index.php/cct/article/
download/9011/5117. Acesso em: 29 mar. 2019.
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CARVALHO, Rejane V.A. Justiça Social e acumulação capitalista – O PROTERRA. Fortaleza: Edições Universidade 
Federal do Ceará; PROEDI, 1982.

CORIOLANO, Luzia N. M. T.; LIMA, Luiz C. (Orgs.) Turismo comunitário e responsabilidade socioambiental. 
Fortaleza: EDUECE, 2003.

 CORIOLANO, L. N. M. T. (Org.); VASCONCELOS, Fábio P. (Org.). O Turismo e a Relação Sociedade-Natureza: 
realidades, conflitos e resistências. Fortaleza: EdUECE, 2007.

DANTAS, Eutógio; CORREIA, Wanderleyet. al (Orgs.). A cidade e o urbano: temas para debates. Fortaleza: EUFC, 
1997.

DINIZ, Aldiva S. Trilhando caminhos:A resistência dos camponeses no Ceará em busca da sua  libertação. 
Tese (Doutorado em Geografia). Faculdade de Geografia, Universidade de São Paulo,São Paulo,2009. Disponível 
em:https://bdpi.usp.br/item/001821218. Acesso em: 29 mar. 2019.

MARTINS, José de S. O cativeiro da terra. São Paulo: Hucitec, 1986.

 __________. Os camponeses e a política no Brasil. 4 ed. Petrópolis: Vozes, 1990. 

__________. Expropriação e violência: a questão política no campo. 3 ed. São Paulo: Hucitec, 1991.

GIRÃO, Raimundo. Evolução histórica cearense. Fortaleza: BNB; ETENE, 1985. 

GIRÃO, Valdelice C. Da conquista e implantação dos primeiros núcleos urbanos na Capitania do “Siará Grande”. 
In: SOUZA, Simone (coord.). História do Ceará. Fortaleza: Universidade Federal do Ceará;Fundação Demócrito 
Rocha, 1989.

LEFEBVRE, Henry. A revolução urbana. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999.

 ________. O direito à cidade. São Paulo: Centauro, 2001.

LIMA, Luiz C. A industrialização recente do Ceará: uma introdução. Acta Farmaceutica Bonaerense. São 
Paulo, Ano II, n. 3, 1997. p. 101-116. Disponível em: http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal6/
Geografiasocioeconomica/Geografiaindustrial/757.pdf Acesso em: 26 de fevereiro de 2019. 

_________. Os ditames da modernidade: os cibernantropos de chapéu-de-couro. In: AMORA, Zenilde B. (Org.). O 
Ceará: enfoques geográficos.Fortaleza, v1, p. 73-86., 1999.

OLIVEIRA, Ariovaldo U. de. “Renda da terra”. In: Orientação, São Paulo, n. 5, p.94-95., 1984. 

_________. Modo capitalista de produção e agricultura. São Paulo: Ática, 1986.

RODRIGUES, Adyr B. (Org.). Turismo e Geografia: reflexões teóricas e enfoques regionais. São Paulo; Hucitec, 1996.

 ______. Turismo e desenvolvimento local. São Paulo: Hucitec, 2002. 

SEABRA, Giovanni (Org.). Turismo de base local: identidade cultural e desenvolvimento regional. João Pessoa: Ed. 
Universitária; UFPB, 2007.
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LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEM

 Nos Clubes de Aprendizagem, as Atividades propostas no Campo de Laboratório de Aprendizagem têm o 
propósito de articular a relação entre a ciência, sociedade e tecnologia favorecendo assim o pensamento científico 
dos estudantes, tornando-os autônomos, possibilitando sua compreensão de mundo, estabelecendo vínculos com 
a realidade de cada estudante. A atividade proposta para este campo é a Iniciação à Pesquisa e ao Experimento.

Com essa atividade busca-se fortalecer nos estudantes a apreciação pela pesquisa, o estímulo à curiosidade, 
à criatividade e a busca de soluções criativas para problemas detectados, possibilitando o letramento científico. 

Propõe-se que o professor estimule os estudantes a utilizarem os diversos métodos científicos na sua 
prática escolar e na vida diária, para que compreendam a presença das ciências no dia a dia. Ao utilizar situações 
cotidianas para a resolução prática de problemas e ou situações, o professor instigará a curiosidade dos estudantes 
e o estimulará a refletir sobre possíveis respostas aos problemas analisados. 

Segue a ementa que foi elaborada para a Atividade que compõe o Campo Laboratório de Aprendizagem, 
bem como uma sugestão de material alternativo para o trabalho no Laboratório.

CAMPOS DE ATUAÇÃO
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INICIAÇÃO À PESQUISA E AO EXPERIMENTO 
Formação Pessoal e Social

OBJETIVOS 

Geral: Despertar o interesse pelo trabalho científico e incentivar o surgimento de novos talentos, entre estudantes 
e professores do Ensino Fundamental.

Específicos:
• Estabelecer as bases do pensamento científico com o auxílio e a orientação de professor-pesquisador;
• Oferecer aos estudantes a oportunidade de desenvolver o senso crítico e compreender como é construído e 
transmitido o conhecimento;
• Possibilitar um contato dos estudantes do Ensino Fundamental com a vida acadêmica e com os profissionais que 
permeiam o ambiente universitário.

EMENTA
Conceituação de Iniciação Científica. Importância histórica da pesquisa científica. O método científico. Elaboração 
e execução de um projeto de iniciação científica. Escrita de um artigo científico. 

DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO
A importância da disciplina de Ciências da Natureza para o estudante do Ensino Fundamental. Histórico das 
descobertas científicas importantes para a humanidade.  Conceituação de Iniciação Científica. O método 
científico na prática: A caixa de Pandora. Produção de material alternativo para laboratório. Orientações para 
elaboração de um projeto de iniciação científica. Orientações gerais para escrita de um artigo científico.

SUGESTÕES METODOLÓGICAS

• Apresentar aos estudantes textos, vídeos, filmes, imagens e outros recursos audiovisuais relacionados à história 
e filosofia das Ciências;
• Expor um ou dois exemplos de realizações científicas importantes para a humanidade, dando enfoque ao 
contexto histórico e às pessoas envolvidas em tal realização;
• Solicitar que os estudantes pesquisem outras realizações científicas importantes, famosas ou não, e construam 
um mural que represente o contexto histórico e as pessoas envolvidas nessa contribuição da ciência para a 
humanidade; 
• Apresentar aos estudantes exemplos de profissionais e/ou estudantes que obtiveram êxito em suas vidas 
profissionais e/ou acadêmicas e fizeram iniciação científica na educação básica; 
• Oportunizar aos estudantes vivenciarem as etapas do método científico por meio da dinâmica da “Caixa de 
Pandora” (ANEXO 3);
• Produzir coletivamente materiais alternativos para laboratório (ANEXO 4);
• Solicitar que os estudantes observem por um período o ambiente e a rotina da escola, de suas casas, do bairro 
e identifiquem um problema que necessita ser solucionado;
• Delimitar o problema a ser solucionado e dar a ele o tom de pergunta;
• Elaborar um projeto que tenha como objetivo responder essa pergunta utilizando ou não o experimento 
como metodologia;
• Após a execução do projeto, escrever um artigo e submeter em revista científica.
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OUTROS PROJETOS

Os Clubes de Aprendizagem contam com 23 sugestões de Atividades Pedagógicas em que os Professores 
poderão desenvolver o projeto a ser trabalhado com a turma durante o ano letivo. Essas atividades são divididas 
em 5 Campos de Atuação.  O último desses Campos é o Outros Projetos que tem por objetivo possibilitar ao 
Professor sugerir uma outra Atividade Pedagógica que classifique como relevante a ser trabalhada com a turma, 
de acordo com as necessidades pedagógicas da Unidade Escolar ou temas específicos de interesse dos estudantes 
e que estejam interligados com a proposta curricular da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza.

O Professor deverá elaborar seu Projeto e apresentá-lo ao Núcleo Gestor da Unidade Escolar. Após análise 
favorável ao Projeto, o Núcleo Gestor deverá encaminhar a ficha de aprovação e a cópia do mesmo para o Núcleo 
de Desenvolvimento Curricular da Célula de Ensino Fundamental do Distrito de Educação, para que se possa fazer 
o acompanhamento pedagógico do Projeto.

Orienta-se que os Projetos elaborados tenham como premissa o fortalecimento dos conhecimentos e 
habilidades dos estudantes auxiliando-lhes em sua formação integral que lhes permitam ter atitudes positivas 
diante do que lhes for posto e que possam utilizar os conhecimentos adquiridos para contribuir na construção de 
uma sociedade mais humana.

CAMPOS DE ATUAÇÃO
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• ANEXOS •
Clubes de Aprendizagem
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ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS

A Secretaria Municipal da Educação (SME), por meio da Coordenaria de Ensino Fundamental/Célula de 
Desenvolvimento Curricular, propõe um roteiro para elaboração dos Projetos que serão desenvolvidos nos Clubes 
de Aprendizagem.

A elaboração do Projeto deve priorizar o desenvolvimento de atividades práticas que colaboram 
positivamente nos processos de ensino e aprendizagem a partir de metodologias que favoreçam o desenvolvimento 
de ações cooperativas entre os estudantes e estimulem a apropriação do conhecimento e o protagonismo estudantil, 
aprimorando saberes e potencializando resultados.

A seguir, estão elencados alguns elementos estruturantes para a elaboração dos Projetos dos Clubes de 
Aprendizagem, a saber: Escola, Distrito de Educação, Professor, Ano/Série, Turma, Campo de Atuação, Atividade 
Pedagógica, Título, Justificativa, Objetivo Geral/Específicos, Metodologia, Conteúdo Programático, Cronograma de 
Ações, Recursos, Avaliação, Culminância, Referência Bibliográfica e Anexos.

ESCOLA: _________________________________________  DISTRITO DE EDUCAÇÃO: ________

PROFESSOR(A): ___________________________________  ANO/SÉRIE: ______ TURMA: _______

CAMPO DE ATUAÇÃO: ____________________ ATIVIDADE PEDAGÓGICA: ____________________

TÍTULO: (Expressar de forma criativa a essência do projeto.) 

JUSTIFICATIVA: (Contextualizar a realidade escolar destacando a relevância de seu projeto para a melhoria da 

aprendizagem dos estudantes.)

OBJETIVOS: (Indicar os propósitos que se pretende alcançar com o desenvolvimento do projeto.)

• GERAL: _____________________________________________________________________

• ESPECÍFICOS: ________________________________________________________________

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: (Especificar os conteúdos que serão trabalhados nas ações pedagógicas.)

METODOLOGIA: (Descrever como será desenvolvido o projeto. É importante que ele seja desenvolvido de maneira 

colaborativa, integrativa, multidisciplinar e abrangente.) 

CRONOGRAMA DE AÇÕES: (Apresentar em forma de tabela, todas as  atividades previstas, contemplando 

o tempo em que as atividades serão realizadas.)

RECURSOS: (Indicar os meios que serão utilizados no desenvolvimento das ações previstas no projeto.)

AVALIAÇÃO: (Descrever o processo de avaliação do seu projeto, destacando a melhoria no ensino e aprendizagem 

dos estudantes ao longo da execução das diversas etapas do projeto.)

CULMINÂNCIA: (Socializar as ações desenvolvidas no projeto, após o desenvolvimento de todas as etapas previstas 

e planejadas, ao longo do ano letivo, com toda a comunidade escolar.)

BIBLIOGRAFIA: (Especificar a bibliografia na qual foi embasada sua fundamentação teórica e metodológica para 

elaboração do seu projeto.) 

ANEXOS: (Anexar às principais atividades que serão desenvolvidas com a turma ao longo do ano letivo.) 

ANEXO 1

PROJETO: CLUBES DE APRENDIZAGEM
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FICHA DE APROVAÇÃO DO PROJETO 

CLUBES DE APRENDIZAGEM

Ilmo(a) Senhor(a)
______________________________________________________________

Gerente do Ensino Fundamental - Distrito de Educação ______.

Eu,_______________________________________________________ (Diretor(a)), da Unidade Escolar 

_________________________________________________________________________________

__________________________, pertencente ao Distrito de Educação ________, declaro que o conteúdo 

do projeto_____________________________________________________________________(título) 

apresentado pelo(a) Professor(a)_______________________________________________________ está 

de acordo com a necessidade/realidade da escola e foi aprovado por mim e pela Coordenação Pedagógica e 

será desenvolvido nos Clubes de Aprendizagem com os estudantes do ____ ano, turma _______ desta referida 

Unidade Escolar.
O referido projeto segue em anexo. 

Local e data:

_________________________________________
                                                            Assinatura e carimbo do Gestor Escolar

ANEXO 2
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A CAIXA DE PANDORA

Vamos descobrir como pensa um cientista?!

Objetivo: Oportunizar aos estudantes o conhecimento de como é construído o pensamento cientifico e 
de como se dá o processo de criação de hipóteses para explicar um determinado fenômeno observado ou 
solucionar um problema.

Materiais

• Uma caixa. Pode ser de madeira, papelão ou algum outro recipiente cujo interior não possa ser visualizado. O 
tamanho da caixa dependerá do tipo de material/objeto que você irá pôr na caixa. Utilize uma decoração que 
instigue a curiosidade dos estudantes, bem misteriosa!!!

• Material para pôr na caixa: pequenos objetos, bem variados (bolas de isopor, pedaços de madeira, pedaços de 
tecido, etc.). O uso de objetos do dia-a-dia também é uma opção interessante. Você pode usar bibelôs, objetos 
de decoração, chaves, talheres, brinquedos... Fique bem à vontade para escolher o que quiser!

Como realizar a dinâmica

 Proponha aos estudantes que representem o papel de um grupo de arqueólogos que foram contratados 
por uma mineradora que, durante suas atividades exploratórias em um terreno, encontraram uma misteriosa caixa.

O desafio é descobrir o que tem na caixa, utilizando a seguinte metodologia: Elaboração de um questionamento; 
Proposição de hipótese e Teste da hipótese proposta.

Elaboração do questionamento: “O que tem dentro dessa caixa?”. Nesse primeiro momento, os estudantes só 
poderão olhar a caixa de longe. É proibido tocá-la! Com base só na observação da caixa, deverão elaborar uma 
explicação para a pergunta e como chegaram a tal conclusão. Este procedimento deverá ser repetido em mais 
três momentos. No segundo momento, eles poderão sacudir a caixa. No terceiro poderão tocar nos objetos dentro 
da caixa, sem olhá-los. No último momento, eles poderão retirar os objetos de dentro da caixa, ou abri-la. Ao 
final de cada momento, é necessário que sejam registradas as ideias dos estudantes e que seja verificado se, de 
uma etapa para a outra, as hipóteses levantadas são condizentes com o que foi testado (ao sacudir a caixa e ao 
tocar os objetos sem vê-los). Ao final da atividade, peça aos estudantes que reflitam sobre o processo. Apresente 
aos estudantes os conceitos relacionados com o que foi trabalhado na dinâmica: o conceito de Ciência, o que é 
conhecimento científico, o que é uma hipótese, o que uma hipótese aceita, o que é uma hipótese refutada.

ANEXO 3
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ANEXO 4

MATERIAL ESPECÍFICO MATERIAL ALTERNATIVO

PIPETA GRADUADA: tubo de vidro alongado e 
graduado em ml. Serve para retirar líquido do 
interior de um recipiente.

BÉQUER: recipiente de vidro refratário, formato 
cilíndrico, com bico gotejador moldado na borda da 
abertura. Usado para misturar líquidos a frio, bem 
como para transferi-los de um frasco para outro.

PROVETA: recipiente de vidro cilíndrico, alongado, 
graduado, com bico gotejador no bordo da abertura. 
Uso: medir volume preciso de líquidos.

TUBO DE ENSAIO: recipiente de vidro refratário, 
com comprimento e diâmetro variados e fundo 
arredondado. Usado para manipular pequenas 
quantidades de líquidos.

ESPÁTULAS: utilizada para retirar substâncias 
sólidas e semissólidas contidas em recipientes. 
Geralmente são de porcelana, aço inoxidável ou 
outro material não atacado pelas substâncias.

SUPORTE PARA TUBOS DE ENSAIO: suporte de 
madeira ou metal com orifícios onde são colocados 
os tubos de ensaio.

BALANÇA DE DOIS BRAÇOS: utilizada para medir a 
massa de substâncias sólidas e líquidas.

PAPEL-FILTRO: usado para filtrar soluções Papel de coador de café, substitui o papel filtro.

Pode ser substituído por uma seringa de injeção 
descartável ou mesmo um conta-gotas, quando a 
quantidade de líquido a ser utilizada for pequena.

Quando para simples manipulação de líquidos a 
frio, um copo ou mesmo uma garrafa plástica de 
refrigerante, cortada ao meio, pode substituir o 
béquer. O escoamento é controlado através de um 
bastão de vidro dobrado em L, apoiado em seu 
maior comprimento, por dentro do copo.

A proveta pode ser substituída por seringas de 
injeção, mamadeiras, garrafas de soro (obtidas 
em hospitais), jarras graduadas (compradas em 
supermercados).

Pode-se substituí-lo por vidros alongados e de 
diâmetro reduzido. Como por exemplo, temos os 
vidros que acondicionam medicamentos em forma 
líquida ou vidros de comprimidos.

Uma colher comum pode substituir a espátula, 
com o risco de ser atacada pelas substâncias. 
Pode-se, também, usar uma colher de plástico ou 
palito de picolé.

Tubos de ensaio podem ser acondicionados em 
frascos de boca larga, arame enrolado no próprio 
tubo, com uma haste fixa a um suporte de madeira, 
caixa de papelão e tampa com perfuração.

Balança de cabide: pendurar, em cada extremidade 
do suporte do cabide um copo de plástico ou papel. 
Fixar, na parte superior central do suporte do cabide 
um fio e em sua extremidade um peso. Pendurar 
o cabide num local em possa oscilar livremente e 
marcar o ponto de equilíbrio que é o ponto em que 
o fio se encontra com o suporte horizontal do cabide.
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MATERIAL ESPECÍFICO MATERIAL ALTERNATIVO

PERA DE SUCÇÃO: instrumento de borracha no 
formato arredondado, usado na extremidade 
superior da pipeta para aspirar líquidos fumegantes, 
tóxicos e venenosos.

LUPA: instrumento óptico usado para dar uma visão 
ampliada do material observado.

AGULHA HISTOLÓGICA: instrumento com cabo 
de madeira com uma agulha fina numa das 
extremidades. Usada no manuseio de materiais 
mais delicados.

BASTÃO DE VIDRO: instrumento utilizado para 
agitar ou misturar substâncias.

CONTA-GOTAS: tubo de vidro com uma extremidade 
afilada e outra com uma pera de borracha. Serve 
para recolher, por aspiração líquidos em pequenas 
quantidades.

TELA DE AMIANTO: usada sobre o tripé e bico 
de Bunsen para aquecer de modo uniforme as 
substancias.

ALMOFARIZ E PISTILO: utilizado para triturar e 
esmagar sólidos.

ERLENMEYER: frasco de vidro refratário, cônico 
de gargalo e base alargada, conferindo boa 
estabilidade. Normalmente refratários, usados para 
acondicionar líquidos.

PLACA DE PETRI: recipiente de vidro achatado de 
ampla abertura e dotado de tampa, geralmente 
de vidro não-refratário, os diâmetros estão 
compreendidos entre 6 a 20cm e a altura do 
bordo entre 1,5 a 2cm. A placa de Petri é usada 
principalmente na cultura de micro-organismos.

Seringas de injeção descartáveis fixadas na parte 
superior da pipeta com auxílio de um pedaço de 
mangueira da borracha.

Lente de óculos pode substituir a lupa.

É facilmente substituída por um cilindro de plástico, 
de caneta esferográfica, com uma agulha fina 
fixada em sua extremidade.

Plástico de caneta esferográfica ou bastão de 
madeira.

Seringas descartáveis ou mesmo pipetas de frascos 
de remédio.

Chapa de alumínio, revestida em sua face inferior 
com fibras de amianto, utilizada para banho-maria, 
à venda em supermercados.

Recipientes de vidro ou porcelana com paredes 
reforçadas que resistam à pressão de um bastão 
de madeira com extremidade inferior arredondada, 
como pilão de esmagar limão.

Os erlenmeyers podem ser substituídos por frascos 
vazios de soro fisiológico, com capacidade de 250, 
500 e 1000ml, encontrados em hospitais. Por não 
serem refratários, permitem manipulação apenas a 
frio. Com uso de tela de amianto, podem ser usados 
no calor até 150°c outras garrafas de vidro, de vários 
tipos, podem também ser aproveitadas.

Pires e tigelas de sobremesa substituem as placas de 
Petri.
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MATERIAL ESPECÍFICO MATERIAL ALTERNATIVO

LAMPARINA: constituída de um reservatório de 
vidro ou metal, contendo álcool, fechado por rolha 
perfurada, atravessada por um pavio. Acompanha 
tampa de vidro ou de metal que impede a evaporação 
do álcool e possibilita extinguir a chama.

TUBO DE VIDRO: vareta de vidro alongada, de 
diâmetro reduzido, facilmente trabalhada a quente.

Os tubos de vidro podem ser substituídos em grande 
parte por tubos de borracha ou de plástico. Podem 
ser os tubos que acompanham as garrafas de soro.

FUNIL SIMPLES: vidro liso de formato cônico, com 
haste de escoamento, não-refratário ao calor. 
Usado para facilitar o escoamento de líquidos e na 
filtração simples.

VIDRO DE RELÓGIO: vidros circulares de superfície 
côncava, usados para misturar substâncias.

Um vidro com tampa de metal, perfurada, que 
permita a passagem de um cordão grosso ou 
mesmo um cadarço de tênis. Para maior segurança, 
recobri a tampa com papel alumínio a fim de vedá-
la bem. É preciso também ter uma tampa de metal 
para apagar a chama. Para a obtenção de chama 
não demorada basta um algodão embebido em 
álcool e preso a um suporte de arame.

Garrafas de soro ou vidros de conservas podem 
substituir os balões de vidro.

BALÃO DE VIDRO: frasco de vidro refratário, bojo 
esférico de base achatada ou arredondada, gargalo 
cilíndrico alongado.

Funis comuns de plástico, lata ou alumínio pode 
substituir os funis tradicionais. Podem também 
confeccionar um funil com um gargalo e parte do 
bojo de uma garrafa plástica descartável. Pode-
se, ainda, improvisar um funil com uma folha de 
papel de caderno. Basta enrolar a folha de papel 
até obter um formato cilíndrico, alargando uma 
das extremidades e segurando a outra até adquirir 
um formato cônico.

Vidros de relógios podem, ocasionalmente, ser 
substituídos por pires pequenos e tampas de vidros 
de conserva.
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MATERIAL CONVENCIONAL MATERIAL ALTERNATIVO

Gás carbônico

Oxigênio 

Ácido acético

Sacarose

Glicose

Cloreto de sódio

Hidróxido de cálcio

Ácido clorídrico

Álcool etílico ou etanol

Hidróxido de amônia

Cloreto de amônia 

Sulfato de magnésio

Hipoclorito

Hidróxido de sódio

Carbonato de cálcio

Sulfato de cálcio

Óxido de cálcio

Pancreatinina

Pepsina

Dissolver sonrisal em água.
Água mineral com gás também é 
rica em gás carbônico.

Aspirar o ar pela boca e soprar o mesmo ar, sem 
inspirá-lo até o pulmão.

Encontrado no comércio, diluído 4% 
aproximadamente com o nome vinagre.

Pode ser substituída, em determinados casos, por 
açúcar comum.

Pode-se usar, em determinados casos, o sal de 
cozinha comum ou mesmo o sal grosso.

Cal queimada à qual se adiciona água (lentamente), 
filtrando a solução que contém hidróxido de cálcio.

É o mesmo que o ácido muriático, encontrado no 
comércio. Pode ser adquirido em lojas de ferragem.

Álcool comum, encontrado em farmácias e 
supermercados.

Amoníaco líquido, encontrado em farmácias.

Sal amoníaco, encontrado em farmácias.

Salde Epson, à venda em farmácias. 

Clorofina, ajax, água sanitária etc., encontrados em 
supermercados.

Soda cáustica, obtida em lojas de ferragem ou 
supermercados nos seguintes produtos: diabo 
verde, diabo negro.

Mármore, cochas de moluscos, casca de ovos, giz etc.

Gesso e giz.

Cal virgem, encontrada em lojas de ferragem.

Encontrado em medicamentos como: combizyn, 
pankreon, nutrizin, onoton.

Encontrada em medicamentos como: peptopancrei, 
essen, digeplus e digerase.

É encontrada no mel puro.
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MATERIAL CONVENCIONAL MATERIAL ALTERNATIVO

Fenolftaleína

Nitrato de potássio

Ácido sulfúrico Ácido de bateria.

Nitrato de sódio salitre do chile.

Óxido de silício 

Carbonato de sódio

Água de cloro

Bicarbonato de sódio

Chumbo

Zinco

Dióxido de manganês

Cloreto de zinco

Ferro

Peróxido de hidrogênio

Hidróxido de magnésio

Hidróxido de alumínio

Encontrada em comprimidos de lactopurga e 
agarol. Dissolver 0,5g de fenolftaleína em 30ml 
de álcool e 20ml de água. Obtém-se uma solução 
a 1% de concentração de fenolftaleína.

Salitre e nitrato de potássio encontrados em 
indústrias de fertilizantes.

Salitre do Chile.

Soda barrilha, vendida em lojas de ferragem.

Cloro gasoso em água. Pode ser substituído pela 
água sanitária, encontrada em supermercados.

Encontrado nas farmácias pelo mesmo nome e 
também pode ser obtido no talco banho a banho, à 
venda em supermercado.

Encontrado envolvendo alguns gargalos de garrafas 
de vinho ou em placas retiradas do interior de 
baterias e em muitos encanamentos de esgotos, 
mais antigos. Chumbos para pescaria.

Encontrado no envoltório interno de pilhas em telhas 
de zinco.

Encontrado nas farmácias com o nome de água 
oxigenada ou peridrol (menos comum).

Encontrado nas farmácias com o nome de leite de 
magnésio.

Encontrado no recheio das pilhas misturado a carvão.

Usar pregos novos e lixados.

Encontrado no medicamento Siludrox.

Encontrado no recheio de pilhas usadas. Separa-se o 
dióxido de manganês do cloreto de zinco, dissolvendo-
se o recheio da pilha em água e, a seguir, filtrar-se 
a solução. A solução filtrada fica rica em cloreto de 
zinco, sendo que a substância retida no filtro é o 
dióxido de manganês e o carvão.

Silício (areia).
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MATERIAL CONVENCIONAL MATERIAL ALTERNATIVO

Cobre

Estanho

Lugol

Indicador ácido-base

Encontrado em fios de cobre. No entanto, é preciso 
lixar os fios antes de usá-los, para que percam o 
brilho (resina protetora na superfície do fio).

Muito utilizado em soldas, sendo encontrado em 
lojas de acessórios de aparelhos eletrônicos ou em 
lojas de ferragens. 

Iodo, à venda em farmácias.

Preparado a partir de flores (por exemplo: a 
Hortência). Extrair o pigmento das pétalas com 
álcool, distribuir em diversos tubos, expor a pH 
conhecido, através do papel indicador. Construir 
uma escala, identificando as respectivas cores.

Fonte: Revista do professor, Porto Alegre, 11(43): 18-23, jul/set, 1995.
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• REGISTRO DE FREQUÊNCIA •
Clubes de Aprendizagem
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Prezado(a) Professor(a),

É com satisfação que a Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza, através da Coordenadoria de 
Ensino Fundamental/Célula de Desenvolvimento Curricular, apresenta o “Caderno de Planejamento e Registro 
de Frequência dos Clubes de Aprendizagem - Ensino Fundamental”. Este instrumental destina-se a auxiliar os 
professores lotados nas “Atividades Pedagógicas” a organizar e sistematizar o planejamento das ações a serem 
desenvolvidas durante a semana, bem como realizar os registros necessários ao acompanhamento da turma.

O objetivo dos Clubes de Aprendizagem é incentivar, nas unidades escolares, o debate e reflexões de 
temas contemporâneos de relevância cultural e social. 

Os professores deverão contemplar nas atividades pedagógicas desenvolvidas  o fortalecimento das 
habilidades de leitura, escrita e fluência leitora dos estudantes, de maneira interdisciplinar.

Dentre as atividades pedagógicas têm-se as voltadas para o desenvolvimento das práticas corporais, 
artísticas e culturais; o conhecimento e a reflexão  sobre a história, memória e geografia local, visando a valorização 
do sentimento de pertencimento e preservação do patrimônio histórico-cultural; propõe-se, ainda, temas voltados 
para a formação pessoal e social como a educação para o trânsito, financeira, ambiental, ética, cidadã e da 
cultura de paz. São sugeridos ainda, temas voltados para o letramento científico, visando o desenvolvimento do 
raciocínio lógico-matemático, do espírito investigativo, da curiosidade, da criatividade para o desenvolvimento 
da autonomia e de habilidades dos estudantes no campo da pesquisa, incentivando o protagonismo estudantil. 
Além dos temas sugeridos, a Unidade Escolar poderá propor outros projetos visando atender as necessidades e 
demandas de cada instituição.

Neste instrumental consta: orientações metodológicas, atribuições do professor, relação nominal dos 
estudantes, controle de frequência mensal, folhas destinadas ao planejamento das ações pedagógicas, registro 
dos conteúdos/atividades a serem desenvolvidas com a turma e folhas de observação do desempenho dos 
estudantes.

 Orienta-se que nos planejamentos os professores proponham atividades objetivando a motivação e o 
envolvimento dos estudantes em atividades dinâmicas que favoreçam a apropriação, a vivência e a assimilação 
dos conteúdos de forma contínua, significativa e contextualizadas a realidade do público para o qual o projeto 
se destina.

 

Desejamos a você um ótimo trabalho!
Célula de Desenvolvimento Curricular
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Dentre as ações que podem nortear o trabalho pedagógico, destacam-se:

a) priorizar o desenvolvimento de atividades em grupos, favorecendo a interação entre os estudantes;

b) estimular a participação dos estudantes nas aulas, incentivando-os a desenvolver o protagonismo estudantil;

c) utilizar jogos pedagógicos, materiais concretos e recursos tecnológicos, selecionados de acordo com a atividade 
pedagógica planejada;

d) selecionar os conteúdos a serem abordados e relacioná-los a outras temáticas favorecendo a transversalidade 
dos conteúdos; 

e) preparar antecipadamente os recursos didático-pedagógicos; 

f) organizar o espaço que será utilizado (sala de aula, biblioteca e etc.);

g) registrar as observações de cada estudante, relatando avanços e dificuldades no processo de aprendizagem, a 
partir das atividades pedagógicas desenvolvidas. 

h) Foco na leitura como elemento de interpretação e de ampliação da visão de mundo, basilar para todas as áreas 
do conhecimento;

i) Atividades teórico-práticas de ciências e matemática potencializando aprendizagens nas diferentes áreas do 
conhecimento;

j) Fomento às atividades de produção artística que promovam a ampliação do universo cultural do estudante;

k) Fomento às atividades esportivas e corporais que promovam o desenvolvimento dos estudantes;

l) Fomento às atividades que envolvam comunicação e uso de mídias e cultura digital, em todas as áreas do 
conhecimento.

SUGESTÕES METODOLÓGICAS
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DO PROFESSOR 

• Selecionar a atividade pedagógica e elaborar e apresentar ao coordenador(a) pedagógico(a) o projeto a 
ser desenvolvido com os estudantes, este deverá estar em conformidade com as ementas de orientações 
gerais das atividades, respeitando a carga horária de 1h/a semanal por turma;

• Apresentar o projeto à turma de lotação com as principais ações a serem desenvolvidas;

• Estimular a participação dos estudantes nas aulas esclarecendo-os sobre a importância da sua dedicação;

• Esclarecer aos estudantes a necessidade da assiduidade e da pontualidade;

• Manter diálogo constante com os demais professores da (as) turma (as) para acompanhar o 
desenvolvimento das habilidades e das competências previstas para cada turma;

• Acompanhar a frequência, a aprendizagem e o desenvolvimento de cada estudante da turma;

• Atender individualmente cada estudante que necessite de acompanhamento pedagógico;

• Planejar as atividades previstas dentro do horário de planejamento semanal.

DO COORDENADOR 

• Esclarecer aos pais, juntamente com os professores, quanto a importância da participação dos estudantes 
nas turmas de Clubes de Aprendizagem;

• Oferecer suporte didático-metodológico aos professores, bem como os recursos pedagógicos para o 
desenvolvimento das atividades;

• Acompanhar, junto aos professores, o processo de aprendizagem dos estudantes ao longo de todo o 
ano letivo;

 • Acompanhar e orientar o planejamento do(a) professor(a). 

ATRIBUIÇÕES
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Nº RELAÇÃO NOMINAL DOS ESTUDANTES DATA DE NASCIMENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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1ª ETAPA

• REGISTRO DE FREQUÊNCIA •
Clubes de Aprendizagem



Nº
DIAS LETIVOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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8
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CONTROLE DE FREQUÊNCIA MENSAL
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PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS

Data: ______ / ______ / ______ 

PLANEJAMENTO SEMANAL DAS 
AÇÕES PEDAGÓGICAS

Data: ______ / ______ / ______ 

Data: ______ / ______ / ______ 

Data: ______ / ______ / ______ 

Data: ______ / ______ / ______ 

REGISTRO DE CONTEÚDOS/
ATIVIDADES



Nº
DIAS LETIVOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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8
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38

39

40

CONTROLE DE FREQUÊNCIA MENSAL
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PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS

Data: ______ / ______ / ______ 

PLANEJAMENTO SEMANAL DAS 
AÇÕES PEDAGÓGICAS

Data: ______ / ______ / ______ 

Data: ______ / ______ / ______ 

Data: ______ / ______ / ______ 

Data: ______ / ______ / ______ 

REGISTRO DE CONTEÚDOS/
ATIVIDADES



Nº
DIAS LETIVOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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CONTROLE DE FREQUÊNCIA MENSAL
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PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS

Data: ______ / ______ / ______ 

PLANEJAMENTO SEMANAL DAS 
AÇÕES PEDAGÓGICAS

Data: ______ / ______ / ______ 

Data: ______ / ______ / ______ 

Data: ______ / ______ / ______ 

Data: ______ / ______ / ______ 

REGISTRO DE CONTEÚDOS/
ATIVIDADES



Nº
DIAS LETIVOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1
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CONTROLE DE FREQUÊNCIA MENSAL
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PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS

Data: ______ / ______ / ______ 

PLANEJAMENTO SEMANAL DAS 
AÇÕES PEDAGÓGICAS

Data: ______ / ______ / ______ 

Data: ______ / ______ / ______ 

Data: ______ / ______ / ______ 

Data: ______ / ______ / ______ 

REGISTRO DE CONTEÚDOS/
ATIVIDADES
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OBSERVAÇÕES
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2ª ETAPA

• REGISTRO DE FREQUÊNCIA •
Clubes de Aprendizagem



Nº
DIAS LETIVOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS

Data: ______ / ______ / ______ 

PLANEJAMENTO SEMANAL DAS 
AÇÕES PEDAGÓGICAS

Data: ______ / ______ / ______ 

Data: ______ / ______ / ______ 

Data: ______ / ______ / ______ 

Data: ______ / ______ / ______ 

REGISTRO DE CONTEÚDOS/
ATIVIDADES



Nº
DIAS LETIVOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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CONTROLE DE FREQUÊNCIA MENSAL
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PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS

Data: ______ / ______ / ______ 

PLANEJAMENTO SEMANAL DAS 
AÇÕES PEDAGÓGICAS

Data: ______ / ______ / ______ 

Data: ______ / ______ / ______ 

Data: ______ / ______ / ______ 

Data: ______ / ______ / ______ 

REGISTRO DE CONTEÚDOS/
ATIVIDADES



Nº
DIAS LETIVOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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CONTROLE DE FREQUÊNCIA MENSAL
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PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS

Data: ______ / ______ / ______ 

PLANEJAMENTO SEMANAL DAS 
AÇÕES PEDAGÓGICAS

Data: ______ / ______ / ______ 

Data: ______ / ______ / ______ 

Data: ______ / ______ / ______ 

Data: ______ / ______ / ______ 

REGISTRO DE CONTEÚDOS/
ATIVIDADES



Nº
DIAS LETIVOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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CONTROLE DE FREQUÊNCIA MENSAL
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PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS

Data: ______ / ______ / ______ 

PLANEJAMENTO SEMANAL DAS 
AÇÕES PEDAGÓGICAS

Data: ______ / ______ / ______ 

Data: ______ / ______ / ______ 

Data: ______ / ______ / ______ 

Data: ______ / ______ / ______ 

REGISTRO DE CONTEÚDOS/
ATIVIDADES
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OBSERVAÇÕES
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3ª ETAPA

• REGISTRO DE FREQUÊNCIA •
Clubes de Aprendizagem



Nº
DIAS LETIVOS
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PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS

Data: ______ / ______ / ______ 

PLANEJAMENTO SEMANAL DAS 
AÇÕES PEDAGÓGICAS

Data: ______ / ______ / ______ 

Data: ______ / ______ / ______ 

Data: ______ / ______ / ______ 

Data: ______ / ______ / ______ 

REGISTRO DE CONTEÚDOS/
ATIVIDADES



Nº
DIAS LETIVOS
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PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS

Data: ______ / ______ / ______ 

PLANEJAMENTO SEMANAL DAS 
AÇÕES PEDAGÓGICAS

Data: ______ / ______ / ______ 

Data: ______ / ______ / ______ 

Data: ______ / ______ / ______ 

Data: ______ / ______ / ______ 

REGISTRO DE CONTEÚDOS/
ATIVIDADES



Nº
DIAS LETIVOS
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PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS

Data: ______ / ______ / ______ 

PLANEJAMENTO SEMANAL DAS 
AÇÕES PEDAGÓGICAS

Data: ______ / ______ / ______ 
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PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS

Data: ______ / ______ / ______ 

PLANEJAMENTO SEMANAL DAS 
AÇÕES PEDAGÓGICAS

Data: ______ / ______ / ______ 
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Data: ______ / ______ / ______ 

Data: ______ / ______ / ______ 
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4ª ETAPA

• REGISTRO DE FREQUÊNCIA •
Clubes de Aprendizagem
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PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS

Data: ______ / ______ / ______ 

PLANEJAMENTO SEMANAL DAS 
AÇÕES PEDAGÓGICAS

Data: ______ / ______ / ______ 

Data: ______ / ______ / ______ 

Data: ______ / ______ / ______ 

Data: ______ / ______ / ______ 
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ATIVIDADES
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PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS

Data: ______ / ______ / ______ 

PLANEJAMENTO SEMANAL DAS 
AÇÕES PEDAGÓGICAS

Data: ______ / ______ / ______ 

Data: ______ / ______ / ______ 
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PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS

Data: ______ / ______ / ______ 

PLANEJAMENTO SEMANAL DAS 
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PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS

Data: ______ / ______ / ______ 

PLANEJAMENTO SEMANAL DAS 
AÇÕES PEDAGÓGICAS

Data: ______ / ______ / ______ 

Data: ______ / ______ / ______ 

Data: ______ / ______ / ______ 

Data: ______ / ______ / ______ 

REGISTRO DE CONTEÚDOS/
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