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CAPÍTULO 2

REQUISITOS DE ACESSO

O ingresso no ENSINO MÉDIO COM ITINERÁRIO FORMATIVO – LINGUAGENS,
CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS dar-se-á por meio de processo classificatório para
alunos que tenham concluído a nono ano do Ensino Fundamental II ou equivalente.

O processo classificatório será divulgado por edital público, com indicação dos requisitos,
condições e sistemática do processo e número de vagas oferecidas.

As competências e habilidades exigidas serão aquelas previstas para o Ensino
Fundamental II ou equivalente nas quatro áreas do conhecimento:


Linguagens e suas Tecnologias;



Ciências da Natureza e suas Tecnologias;



Ciências Humanas e Sociais Aplicadas;



Matemática e suas Tecnologias.

Por razões de ordem didática e/ou administrativa que possam ser justificadas, poderão ser
utilizados procedimentos diversificados para ingresso, sendo os candidatos deles
notificados por ocasião de suas inscrições.

O acesso as demais séries ocorrerão por avaliação de competências adquiridas no
trabalho, por aproveitamento de estudos realizados ou por reclassificação.
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CAPÍTULO 4

4.1.

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

Estrutura Seriada

O currículo do ENSINO MÉDIO COM ITINERÁRIO FORMATIVO - – LINGUAGENS,
CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS foi organizado dando atendimento ao que determinam
as legislações: Lei Federal 13.415, de 16/02/2017, assim como as competências
identificadas pelo Ceeteps, com a participação da comunidade escolar.

As funções e as competências referentes aos componentes curriculares da Formação Geral
(Base Nacional Comum Curricular e Parte Diversificada) são direcionadas para:
 O desenvolvimento do aluno em seus aspectos físico, intelectual, emocional e moral.
 A formação da sua identidade pessoal e social.
 A sua inclusão como cidadão participativo nas comunidades onde atuará.
 A incorporação dos bens do patrimônio cultural da humanidade em seu acervo cultural
pessoal.
 A fruição das artes, da literatura, da ciência e das tecnologias.
 O preparo para escolher uma profissão e atuar de maneira produtiva e solidária junto
à sociedade.

O foco deste itinerário formativo será a competência na linguagem escrita e na linguagem
oral, o desenvolvimento de capacidades intelectuais e expressivas e o interesse em
aprender a língua materna e idiomas estrangeiros, preferencialmente o inglês, bem como
estudar o homem do ponto de vista social, cultural e histórico.

Especificamente em relação ao Itinerário Formativo de Linguagens, Ciências Humanas e
Sociais, o aluno poderá prosseguir estudos em nível superior preferencialmente nas
áreas/Curso de: Administração, Arquitetura e Humanismo, Artes, Audiovisual, Ciências da
Informação

e

Comunicação,

Ciências Humanas e

Sociais,

Comércio

Exterior,

Comunicações, Design, Direito, Economia, Eventos, Filosofia, Fotografia, Geografia,
História, Letras, Marketing, Moda, Multimídia, Pedagogia, Produção Cultural, Psicologia,
Publicidade, Secretariado, Sociologia, Turismo e Hospitalidade, entre outros.
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O currículo da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio com Itinerário Formativo
Linguagens, Ciências Humanas e Sociais foi organizado visando ao desenvolvimento de
competências e de habilidades de cada componente (disciplina) curricular dentro de suas
áreas de conhecimento.

Os conhecimentos de cada uma das áreas em seus componentes curriculares deverão
priorizar o desenvolvimento das competências e das habilidades profissionais, bem como
valores e atitudes pertinentes à formação cidadã e profissional.

Para tanto, foram selecionados temas abrangentes que dialogam com várias estratégias de
organização curricular, acrescidos de orientações e observações com a finalidade de
possibilitar aos educadores uma abordagem interdisciplinar e significativa das áreas de
conhecimento.
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4.3. Matriz Curricular
O aluno egresso do Ensino Médio deverá ser capaz de, a partir da consolidação e do
aproveitamento de conhecimentos e competências adquiridos no Ensino Fundamental,
construir novos saberes e habilidades para a solução de problemas do mundo real,
mobilizando linguagens, raciocínio lógico-matemático, conhecimentos sócio-históricos,
científicos, tecnológicos, artísticos e culturais, no contexto da sociedade contemporânea,
além de competências pessoais como capacidade de trabalhar de modo autônomo e
também colaborativo, respeitando valores e atitudes éticas e ambientais. Poderá ser capaz
de argumentar com base em fatos e fontes diversas, cuidar de sua saúde física e emocional
e agir com flexibilidade nos campos de atuação social.

MATRIZ CURRICULAR – ENSINO MÉDIO COM ITINERÁRIO FORMATIVO DE LINGUAGENS, CIÊNCIAS
HUMANAS E SOCIAIS
Lei nº 13.415, de 16-2-2017.
Carga Horária em Horas-aula

Base Nacional Comum Curricular

Áreas de Conhecimento

Linguagens e Suas
Tecnologias

Matemática e Suas
Tecnologias
Ciências da Natureza e
Suas Tecnologias

Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas

Componentes Curriculares

2ª
SÉRIE

3ª
SÉRIE

Total

Língua Estrangeira Moderna – Inglês e Comunicação
Profissional
Língua Portuguesa, Literatura e Comunicação Profissional

80

80

80

240

200

120

120

120

360

300

Língua Estrangeira Moderna – Espanhol

80

-

-

80

67

Arte

80

-

-

80

67

Educação Física

80

80

-

160

133

Matemática

120

120

120

360

300

Biologia

-

80

80

160

133

Física

-

80

80

160

133

Química

-

80

80

160

133

Filosofia

40

-

-

40

33

Sociologia

40

-

-

40

33

Geografia

80

80

-

160

133

História
Total da Base Nacional Comum Curricular

Parte
Diversificada

1ª
SÉRIE

Carga
Horária
em
Horas

80

80

-

160

133

800

800

560

2160

1800

Itinerário Formativo de Linguagens, Ciências Humanas e Sociais
Projetos interdisciplinares, relacionados à pesquisa, ao planejamento e solução de
problemas, com foco nas áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências
Humanas e suas Tecnologias
Total da Parte Diversificada

200

200

440

840

700

TOTAL DO ENSINO MÉDIO

1000

1000

1000

3000

2500

25

25

25

-

-

Aulas semanais
Observações

1. Horas-aula de 50 minutos (a carga horária não contempla o intervalo).
2. Componentes curriculares (projetos) da Parte Diversificada com aulas práticas (50% da carga horária prática – em laboratório).

ENSINO MÉDIO – LINGUAGENS, CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS
O aluno egresso do Ensino Médio deverá ser capaz de, a partir da consolidação e do aproveitamento de conhecimentos
e competências adquiridos no Ensino Fundamental, construir novos saberes e habilidades para a solução de problemas
do mundo real, mobilizando linguagens, raciocínio lógico-matemático, conhecimentos sócio-históricos, científicos,
CNPJ: 62823257/0001-09 xxx
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tecnológicos, artísticos e culturais, no contexto da sociedade contemporânea, além de competências pessoais como
capacidade de trabalhar de modo autônomo e também colaborativo, respeitando valores e atitudes éticas e ambientais.
Poderá ser capaz de argumentar com base em fatos e fontes diversas, cuidar de sua saúde física e emocional e agir com
flexibilidade nos campos de atuação social.
O foco deste itinerário formativo será a competência na linguagem escrita e na linguagem oral, o desenvolvimento de
capacidades intelectuais e expressivas e o interesse em aprender a língua materna e idiomas estrangeiros,
preferencialmente o inglês, bem como estudar o homem do ponto de vista social, cultural e histórico.
Especificamente em relação ao Itinerário Formativo de Linguagens, Ciências Humanas e Sociais, o aluno poderá
prosseguir estudos em nível superior preferencialmente nas áreas/Curso de: Administração, Arquitetura e Humanismo,
Artes, Audiovisual, Ciências da Informação e Comunicação, Ciências Humanas e Sociais, Comércio Exterior,
Comunicações, Design, Direito, Economia, Eventos, Filosofia, Fotografia, Geografia, História, Letras, Marketing, Moda,
Multimídia, Pedagogia, Produção Cultural, Psicologia, Publicidade, Secretariado, Sociologia, Turismo e Hospitalidade,
entre outros.
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4.4. Base Nacional Comum Curricular

1ª SÉRIE
I.1 LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA – INGLÊS E COMUNICAÇÃO
PROFISSIONAL
Função: Representação e Comunicação
Atribuições e Responsabilidades
Comunicar-se em língua estrangeira – inglês, utilizando o vocabulário e a terminologia técnico-científica da
área.
Valores e Atitudes
Estimular o interesse pela realidade que nos cerca.
Estimular a comunicação nas relações interpessoais.
Respeitar as manifestações culturais de outros povos.
Competência
Habilidades
1. Analisar, através do estudo da língua inglesa, 1.1 Identificar as características da cultura do idioma
aspectos do idioma que possibilitem o acesso à como meio de ampliar as possibilidades de acesso a
diversidade linguística e cultural em contextos informações, tecnologias e culturas.
sociais e profissionais.
1.2 Utilizar terminologia e vocabulário específicos do
contexto comunicativo (contexto social e contexto
profissional).
1.3 Utilizar dicionários especializados em áreas de
conhecimento e/ou profissionais.
Conhecimentos
Leitura e escrita
 Identificação do objetivo que se tem com a leitura;
 Observação do título e do formato do texto:
 figuras, ilustrações, subtítulo, entre outros;
 Conhecimento prévio sobre o tema;
 Identificação do gênero textual;
 Promoção de tempestade de ideias;
 Identificação do objetivo que se tem com a leitura em questão;
 Observação de palavras-chave e informações específicas;
 Observação de imagens, números e símbolos universais;
 Reconhecimento da ideia que está sendo desenvolvida no texto;
 Indicação de palavras semelhantes;
 Observação de expressões que indicam os exemplos apresentados;
 Apresentação de introduções formais e informais para a elaboração de texto;
 Indicação de abreviações e palavras escondidas;
 Identificação de frases-chave.
Compreensão auditiva e oralidade
 Conhecimento prévio sobre o tema para favorecer o estabelecimento de hipóteses sobre o que
será ouvido;
 Atenção às informações que se deseja extrair do texto;
CNPJ: 62823257/0001-09 xxx
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Identificação de características da linguagem falada para o exercício “speaking”;
Observação de conceitos gramaticais necessários para a organização da linguagem
formal/informal.

Contextos situacionais
 Apresentações formais e informais;
 Recepção de pessoas em ambientes diversos;
 Roteiro de atendimento padronizado;
 Situações cotidianas.
Terminologias técnicas e científicas e vocabulários específicos da área de atuação técnica
 Dicionários bilíngues, vocabulários, glossários de termos técnicos;
 Significados de termos técnicos, sinônimos, antônimos, siglas, abreviações e acrônimos.
Carga horária (horas-aula): 80
Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas.
A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular é
definida pela Indicação CEE N.º 157/2016
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I.2 LÍNGUA PORTUGUESA, LITERATURA E COMUNICAÇÃO PROFISSIONAL
Função: Representação e Comunicação
Atribuições e Responsabilidades
Comunicar-se em língua portuguesa, utilizando a terminologia técnico-científica da área, com autonomia,
clareza e precisão.
Valores e Atitudes
Incentivar o diálogo e a interlocução.
Fortalecer a persistência e o interesse na resolução de problemas.
Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações.
Competência
Habilidades
1. Analisar a língua portuguesa enquanto língua 1.1 Utilizar a linguagem como meio de interação
materna, geradora de significado e integradora da social nas situações comunicativas e de acordo com
organização do mundo e da própria identidade.
os seus múltiplos objetivos.
1.2 Identificar e selecionar estilos e formas de
expressar-se, na modalidade oral ou escrita,
adequados aos contextos sociocomunicativos.
1.3 Utilizar o discurso literário como instrumento de
interpretação e intervenção no imaginário coletivo.
1.4 Utilizar terminologia e vocabulário específicos a
cada situação.
1.5 Elaborar textos relacionados aos principais
gêneros discursivos que circulam nas esferas
acadêmicas e sociais.
Conhecimentos
A Língua Portuguesa e suas relações identitárias
 Oralidade
 níveis de linguagem oral aplicados a situações formais e informais;
 elementos da oralidade:
o planejamento; intencionalidade do locutor; escuta; regras de comportamento
social.
 gêneros da oralidade:
o seminário, sarau literário, peças de teatro, contação de histórias de tradição oral,
aula expositiva, entrevista, atendimento ao público, entre outros.
 Leitura e Análise textual
 aspectos fundamentais:
o pistas do texto; conhecimento prévio; marcas linguísticas; operadores
argumentativos; seleção lexical; recursos gráficos;
 etapas da leitura:
o decodificar; contextualizar; interpretar; apreender;
 gêneros textuais da leitura:
o romance, poema, anúncio publicitário, anúncio de jornal, entre outros.
 Tipologias textuais e seus aspectos estruturais e gramaticais
 sequência textual dialogal;
 sequência textual narrativa;
 sequência textual explicativa ou expositiva.
 Movimentos literários e seus contextos históricos e sociais
 o texto como representação do imaginário coletivo;
 a linguagem como construção do patrimônio cultural linguístico.
 Elaboração e apresentação de texto
CNPJ: 62823257/0001-09 xxx
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aspectos estruturais:
o contexto comunicativo, intencionalidade, circulação, escolha lexical, organização
do gênero, publicação, níveis de formalidade, papel social do produtor, noções das
normas da ABNT, entre outros.
gêneros a serem produzidos:
o redação escolar, comunicação nas redes sociais, texto publicitário, conto, entre
outros.
Carga horária (horas-aula): 120

Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas.
A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular é
definida pela Indicação CEE N.º 157/2016
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I.3 LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL
Função: Representação e Comunicação
Atribuições e Responsabilidades
Comunicar-se em língua estrangeira – espanhol, utilizando o vocabulário e a terminologia técnicocientífica da área.
Valores e Atitudes
Estimular o interesse pela realidade que nos cerca.
Estimular a comunicação nas relações interpessoais.
Respeitar as manifestações culturais de outros povos.
Competências
Habilidades
1. Analisar, através do estudo da língua 1.1 Identificar as características da cultura do idioma
espanhola, aspectos do idioma que possibilitem como meio de ampliar as possibilidades de acesso
acesso à diversidade linguística e cultural em a informações, tecnologias e culturas.
contextos sociais e profissionais.
1.2 Utilizar terminologia e vocabulário específicos do
contexto comunicativo (contexto social e contexto
profissional).
1.3 Utilizar dicionários de línguas, especializados
em áreas de conhecimento e/ou profissionais.
2. Estabelecer relações entre o patrimônio
linguístico e cultural da língua espanhola e o
idioma materno.

2.1 Pesquisar as diversas manifestações culturais
dos povos falantes de língua espanhola.
2.2 Identificar os sistemas principais de signos
linguísticos e culturais do idioma estrangeiro.
2.3 Identificar empréstimos linguísticos e pesquisar
os estrangeirismos.

3. Analisar os recursos expressivos e a
organização discursiva da linguagem verbal
escrita.

3.1 Identificar os elementos estruturadores
presentes em uma tipologia textual e o registro
linguístico mais apropriado ao contexto.
3.2 Observar os efeitos de sentido produzidos pelo
uso de marcadores discursivos em textos orais e
escritos.
3.3 Identificar formas de organização discursiva de
um determinado gênero, levando em consideração
as variantes de registro.
3.4 Distinguir formas fixas, abreviações, siglas,
acrônimos.
3.5 Aplicar estratégias de leitura e interpretação de
textos profissionais, como manuais, tutoriais, entre
outros.
3.6 Elaborar pequenos glossários de equivalências
(listas de termos técnico-científicos) entre português
e espanhol, relativos à área profissional/habilitação
profissional.
Conhecimentos

A Língua Espanhola e sua legitimação nas esferas social e de mercado de trabalho
 Leitura e escrita:
 observação do título e do formato do texto:
o figuras, ilustrações, subtítulo, entre outros;
CNPJ: 62823257/0001-09 xxx
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identificação do gênero textual;
promoção de tempestade de ideias;
observação de palavras-chave e informações específicas;
observação de imagens, números e símbolos universais;
indicação de abreviações e palavras escondidas;
identificação de frases-chave;
observação da estrutura frasal e da necessidade de organizar os conhecimentos
gramaticais a partir dos contextos apresentados;
 introdução de estruturas de relatório;
 identificação de modificadores de substantivos, verbos ou adjetivos presentes na
produção textual;
 elaboração de abertura e fechamento de cartas profissionais e ofícios;
 produção de e-mails, currículos, cartas pessoais, formulário de atendimento padronizado,
glossário com termos técnico-científicos, entre outras tipologias.
Compreensão auditiva e oralidade:
 conhecimento prévio sobre o tema para favorecer o estabelecimento de hipóteses sobre
o que será ouvido;
 observação de conceitos gramaticais necessários para a organização da linguagem
formal/informal;
 observação da entonação e da pontuação na oralidade.
Contextos situacionais:
 apresentações formais e informais;
 expressões mais usuais de cumprimento ao telefone, no local de trabalho, entre outros;
 roteiro de atendimento padronizado;
 ambientes específicos da área de atuação profissional;
 profissões e áreas profissionais.
Terminologias técnicas e científicas e vocabulários específicos da área de atuação técnica:
 dicionários bilíngues, vocabulários, glossários de termos técnicos;
 significados de termos técnicos, sinônimos, antônimos, siglas, abreviações;
 estruturas morfossintáticas e semânticas do vocabulário técnico, empréstimos de outras
línguas e áreas.
Carga horária (horas-aula): 80

Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas.
A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular
é definida pela Indicação CEE N.º 157/2016
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I.4 ARTE
Função: Representação e Comunicação
Atribuições e Responsabilidades
Pesquisar sobre a influência das novas tecnologias nas produções artísticas e culturais.
Valores e Atitudes
Incentivar a criatividade.
Desenvolver a criticidade.
Respeitar as manifestações culturais de outros povos.
Competências
Habilidades
1. Analisar aspectos das produções de distintas 1.1 Identificar práticas e teorias das linguagens
culturas e épocas e suas relações com as artísticas e seus sistemas de representação.
tecnologias.
1.2 Identificar diferentes linguagens na produção de
arte, produtos e objetos.
1.3 Distinguir estilos de diferentes épocas e
contextos.
1.4 Utilizar recursos expressivos e elementos
básicos de linguagens na produção de trabalhos de
arte em diferentes meios e tecnologias.
2. Analisar produções artísticas, considerando
relações de gênero, etnia, origem social e/ou
geográfica, geracional/etária, ideológica, dentre
outras.

2.1 Identificar implicações sociais e culturais ligadas
ao acesso aos bens artísticos em diversos
contextos.
2.2 Comunicar-se por intermédio das linguagens
artísticas.
2.3 Utilizar as linguagens como forma de expressão
artística.
2.4 Utilizar experiências pessoais, quando
necessário, no desenvolvimento de trabalhos
relacionados a produções artísticas e culturais
Orientações
Os temas abordados têm como objetivo abranger as diferentes linguagens da arte, cabendo ao professor
fazer suas escolhas em consonância com a especificidade de sua formação.
Recomenda-se que o professor desenvolva os temas por meio de projetos com abrangência mínima de
um bimestre de acordo com as características da habilitação profissional e Plano Político Pedagógico de
cada unidade.
Conhecimentos
Aspectos contextuais e históricos das linguagens visual, sonora e corporal
 Arte como elemento de representação, expressão e comunicação;
 Leitura e apreciação de produtos artístico-culturais;
 Contextos filosóficos e sociais das produções culturais e artísticas.
Elementos expressivos, processos de produção e produtores dos objetos artísticos e culturais nas
diferentes linguagens da arte
 Aspectos formais;
 Processos produtivos;
 Produtores e contextos de produção.
Aspectos da Cultura e da Produção de bens artístico-culturais
CNPJ: 62823257/0001-09 xxx
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Diferentes concepções de Cultura:
 erudita;
 popular;
 de massa;
 espontânea.
Conceito de patrimônio:
 artístico;
 histórico;
 cultural;
 material;
 imaterial.
Multiculturalidade e alteridade nas produções artísticas e culturais;
Formação cultural e artística brasileira:
 influência portuguesa;
 influência africana;
 influência indígena;
 influência imigrante.

Arte e cotidiano
 Influências das novas tecnologias e desdobramentos na Arte e na Cultura;
 Relações entre gênero, ética, consumo, política e ideologias nas produções artísticas e culturais;
 Imagens, corpo e espaço nas produções artísticas e culturais.
Carga horária (horas-aula): 80
Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas.
A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular é
definida pela Indicação CEE N.º 157/2016

CNPJ: 62823257/0001-09 xxx
Página nº 19

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza
Governo do Estado de São Paulo
Rua dos Andradas, 140 – Santa Ifigênia – CEP: 01208-000 – São Paulo – SP

I.5 EDUCAÇÃO FÍSICA
Função: Representação e Comunicação
Atribuições e Responsabilidades
Utilizar técnicas e práticas da atividade física para adoção e valorização da cultura corporal.
Valores e Atitudes
Estimular a proatividade.
Incentivar ações que promovam a cooperação.
Valorizar ações que contribuam para a convivência saudável.
Competências
Habilidades
1. Analisar práticas corporais e alterações orgânicas 1.1 Executar movimentos próprios da atividade
durante as atividades.
física.
1.2 Identificar aspectos fundamentais para a
execução das práticas sistematizadas.
1.3 Registrar alterações fisiológicas durante a
prática de exercícios.
1.4 Identificar os mecanismos fisiológicos ocorridos
durante as atividades físicas.
1.5 Realizar práticas corporais.
2. Analisar as diferentes manifestações da cultura
corporal e suas linguagens como meio de interação
social.

2.1 Ampliar as capacidades motoras.
2.2 Identificar determinados gestos nas atividades
esportivas.
2.3 Identificar atividades corporais de culturas
distintas.
2.4 Pesquisar os elementos da cultura corporal.

3. Analisar aspectos do desenvolvimento individual
e coletivo na convivência e nas práticas corporais.

3.1 Aplicar, de forma segura, os procedimentos
corporais e artísticos na prática de atividades
físicas.
3.2 Participar do desenvolvimento de tarefas
coletivas, contribuindo de maneira solidária e
inclusiva.
3.3 Participar de práticas corporais coletivas
respeitando os princípios convencionados.

4. Adotar postura democrática nas atividades
corporais coletivas.

4.1 Participar de atividades coletivas, exercendo
diferentes papéis, considerando as potencialidades
e as diferenças individuais.
4.2 Demonstrar atitudes de respeito e cooperação
para solucionar conflitos no contexto das práticas
corporais.
4.3 Discutir e adaptar regras, utilizando critérios
éticos para a escolha, organização e funcionamento
de equipes.
Orientações
Há um Rol de Práticas Corporais que se manifestam em diferentes elementos da cultura corporal do
movimento. O educador deve optar por aquelas que mais condizem com o trabalho que precisa ser
desenvolvido, considerando as condições locais da Unidade de Ensino e os recursos dos quais dispõe.
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É importante que, ao longo do curso, o professor trabalhe com todos os elementos da cultura corporal em
duas ou mais modalidades diversificadas.
Conhecimentos
Corpo em movimento - percepção
 Repertório de movimentos nas práticas corporais;
 Alterações fisiológicas do corpo em movimento.
Cultura corporal, corpo plural e identidade
 Pluralidade das práticas corporais;
 Diversos contextos de práticas corporais;
 Funções sociais das atividades;
 Papel das vivências e experiências;
 Atividades corporais como apreciação estética;
 Linguagem corporal.
Práticas corporais e convivência - princípios e valores, relações éticas e democráticas
 Cultura da paz;
 Inclusão;
 Solidariedade;
 Segurança;
 Respeito a si e ao outro;
 Construção de regra;
 Cooperação e os diferentes papéis em equipe;
 Resolução de conflitos.
Carga horária (horas-aula): 80
Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas.
A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular é
definida pela Indicação CEE N.º 157/2016
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I.6 MATEMÁTICA
Função: Investigação e Compreensão
Atribuições e Responsabilidades
Utilizar as ferramentas matemáticas na elaboração de planilhas e controle de atividades.
Valores e Atitudes
Fortalecer a persistência e o interesse na resolução de situações-problema.
Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações.
Socializar os saberes.
Competências
Habilidades
1. Interpretar, na forma oral e escrita, símbolos, 1.1 Identificar e fazer uso de instrumentos
códigos, nomenclaturas, instrumentos de medição e apropriados para efetuar medidas e cálculos.
de cálculo para representar dados, fazer estimativas 1.2 Construir escalas, expressões matemáticas,
e elaborar hipóteses.
fórmulas, diagramas, tabelas, gráficos, entre outros.
1.3 Identificar erros ou imprecisões nos dados
obtidos na solução de uma dada situação-problema.
1.4 Selecionar e utilizar a representação simbólica
da matemática para a construção de conhecimentos
voltados a contextos diversos.
2. Avaliar o caráter ético do conhecimento
matemático e aplicá-lo em situações reais.

2.1 Utilizar ferramentas matemáticas para analisar
situações do entorno.
2.2 Aplicar o conhecimento matemático para
resolver situações-problema.
2.3 Selecionar o conhecimento matemático e aplicálo
em
áreas
distintas
considerando
a
responsabilidade social na divulgação de dados e
resultados.
Conhecimentos

Números e Álgebra
 Noções de Lógica;
 Conjuntos Numéricos;
 Variação de Grandeza
 Funções
o Função afim;
o Função quadrática;
o Função modular.
Geometria e Medidas
 Geometria Plana.
Análise de Dados
 Estatística.
Carga horária (horas-aula): 120
Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas.
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A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular é
definida pela Indicação CEE N.º 157/2016
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I.7 FILOSOFIA
Função: Contextualização Sociocultural
Atribuições e Responsabilidades
Realizar análise crítica das relações que ocorrem nos contextos social, econômico, político e cultural.
Valores e Atitudes
Socializar os saberes.
Estimular a comunicação nas relações interpessoais.
Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações.
Competências
Habilidades
1. Analisar aspectos da reflexão filosófica em 1.1 Identificar aspectos fundamentais do processo
práticas discursivas.
de reflexão filosófica.
1.2 Exercitar a capacidade de problematização no
contexto de debate de ideias.
2. Formular argumentos e alterá-los, se necessário,
utilizando conceitos de lógica.

2.1 Apresentar, por escrito e/ou oralmente,
conceitos relacionados à organização de raciocínio.
2.2 Elaborar argumentos consistentes por meio de
informações e conhecimentos.

3. Elaborar, segundo contextos éticos, texto
dissertativo-filosófico.

3.1 Executar procedimentos de pesquisa:
observação, entrevistas, registros, classificações e
interpretações.
3.2 Organizar dados e informações no campo das
ações humanas e/ou de responsabilidade social, no
recorte
da
reflexão
filosófica.
3.3 Empregar habilidades de planejamento textual
de escrita, leitura e expressão oral na abordagem de
temas filosóficos.
Conhecimentos

Ser pensante e processo de reflexão filosófica
 Comparação entre dogma e paradigma, da explicação mítica à investigação científica;
 Desafios da linguagem na formação do conhecimento filosófico – conceitos e interpretações de
registros.
Esferas da ação humana à luz da reflexão filosófica
 Influências das reflexões filosóficas nas manifestações socioculturais;
 Formulação de argumentos lógicos no diálogo filosófico.
Ética e problematização do contemporâneo
 Relações de alteridade e diversidade na compreensão dos fatores sociais, econômicos, políticos
e culturais.
Formação da consciência e juízos de valor nos conflitos da atualidade
Carga horária (horas-aula): 40
Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas.
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A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular é
definida pela Indicação CEE N.º 157/2016
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I.8 SOCIOLOGIA
Função: Contextualização Sociocultural
Atribuições e Responsabilidades
Utilizar critérios e aplicar procedimentos na análise e problematização dos processos de formação
socioculturais.
Valores e Atitudes
Incentivar comportamentos éticos.
Comprometer-se com a igualdade de direitos.
Estimular o interesse pela realidade que nos cerca.
Competências
Habilidades
1. Analisar instrumentos e métodos quantitativos e 1.1 Pesquisar métodos utilizados para analisar
qualitativos de pesquisa para estudo das relações relações sociais.
sociais.
1.2 Organizar métodos e aplicações das ciências
sociais para estudar relações sociais.
1.3 Utilizar instrumentos quantitativos e qualitativos
de pesquisa para mensurar características
relacionadas a fatores sociais e ambientais.
2. Identificar relações entre
instituições sociais em suas
transformações mútuas.

indivíduos
influências

e
e

2.1 Detectar fatores sociais, políticos, econômicos e
culturais que interferem ou influenciam nas relações
humanas.
2.2 Indicar elementos e processos culturais que
representam
mudanças
ou
registram
continuidades/permanências no processo social.
2.3 Distinguir elementos culturais de diferentes
origens e processos de aculturação.

3. Analisar aspectos que envolvem as relações
sociais e trabalhistas.

3.1 Empregar critérios e procedimentos próprios na
análise, interpretação e crítica de ideias expressas
oralmente e por escrito.
3.2 Utilizar produtos veiculados pelos meios de
comunicação para problematizações da atualidade
e do processo de socialização.
3.3 Identificar movimentos de ruptura de paradigmas
e relacioná-los à estrutura social e ao momento
histórico.
3.4 Identificar as transformações no mundo do
trabalho: processos, organização, divisão e relações
de trabalho.
Conhecimentos

Perspectivas discursivas à luz da análise sociológica
 Aplicação do método sociológico na distinção de senso comum e senso crítico.
Interpretações das teorias sociológicas nas dimensões cultural, política e ética
Transformações e evolução da concepção do trabalho sob a ótica da análise sociológica
Carga horária (horas-aula): 40
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Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas.
A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular
é definida pela Indicação CEE N.º 157/2016
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I.9 GEOGRAFIA
Função: Contextualização Sociocultural
Atribuições e Responsabilidades
Pesquisar sobre as transformações técnicas e tecnológicas e seus impactos nos processos de produção
espacial.
Valores e Atitudes
Desenvolver a criticidade.
Estimular o interesse pela realidade que nos cerca.
Respeitar as manifestações culturais de outros povos.
Competências
Habilidades
1. Analisar aspectos do desenvolvimento da 1.1 Identificar elementos e processos culturais que
sociedade e as relações da vida humana com o representam
mudanças
ou
registram
espaço geográfico.
continuidade/permanência na relação do homem
com o espaço.
1.2 Identificar fatores que caracterizam a ocupação
dos espaços físicos, considerando a condição social
e a qualidade de vida de seus ocupantes.
2. Desenvolver a capacidade leitora, atribuindo
sentido à leitura da paisagem.

2.1 Caracterizar a paisagem, observando sinais de
sua formação/transformação através da ação de
agentes sociais.
2.2 Identificar diferentes representações gráficas e
cartográficas dos espaços geográficos.
2.3 Elaborar representações simplificadas utilizando
escalas, legendas, tabelas, gráficos, plantas, mapas
e esquemas.

3. Correlacionar mudanças ocorridas no espaço
ao impacto de transformações naturais, sociais,
econômicas, políticas e culturais.

3.1 Caracterizar objetos de estudo da geografia e
relacioná-los ao impacto de novas tecnologias.
3.2 Caracterizar fatos e grupos sociais em suas
dimensões geográficas.
3.3 Utilizar ferramentas de representação gráfica e
cartográfica para analisar e organizar elementos
estruturantes da paisagem.
3.4 Expressar quantitativa e qualitativamente dados
relacionados
a
contextos
ambientais
e
socioeconômicos.
Conhecimentos

Dinâmica do espaço geográfico e seus desdobramentos sociais, políticos e culturais
 Características geográficas nos diferentes domínios naturais;
 Tratamento cartográfico de fatos, situações, fenômenos e lugares representativos.
Carga horária (horas-aula): 80
Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas.
A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular
é definida pela Indicação CEE N.º 157/2016
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I.10 HISTÓRIA
Função: Contextualização Sociocultural
Atribuições e Responsabilidades
Pesquisar sobre a influência das tecnologias nos processos sociais e de produção.
Valores e Atitudes
Estimular o senso de pertencimento.
Estimular o interesse pela realidade que nos cerca.
Respeitar as manifestações culturais de outros povos.
Competência
Habilidades
1. Analisar o patrimônio histórico e tecnológico 1.1 Identificar os processos sociais que orientam a
como processo de pesquisa das memórias nas dinâmica dos diferentes grupos de indivíduos.
organizações humanas.
1.2 Caracterizar lugares de memória socialmente
instituídos.
1.3 Situar os momentos históricos e seus processos
de construção da memória social.
1.4 Identificar aspectos significativos nas produções
de cultura do patrimônio nacional e estrangeiro.
2. Comparar criticamente a influência das
tecnologias atuais e/ou de outros tempos nos
processos sociais.

2.1 Identificar as características nas transformações
técnicas e tecnológicas.
2.2 Caracterizar impactos das técnicas e tecnologias
nos processos de produção.
2.3 Identificar relações entre diferentes sociedades
conforme
o
desenvolvimento
científico
e
tecnológico.
2.4 Pesquisar registros das técnicas e tecnologias
nos processos sociais.
2.5 Identificar modificações impostas pelas novas
tecnologias à vida social e ao mundo do trabalho.
Conhecimentos

Patrimônio histórico e tecnológico como processo de pesquisa das memórias nas organizações humanas
 Patrimônios tangível e intangível como registros documentais na formação da historicidade social;
 Diversidade patrimonial, étnico-cultural e artística em processos históricos e seus fenômenos
sociais.
Carga horária (horas-aula): 80
Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas.
A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular
é definida pela Indicação CEE N.º 157/2016
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2ª SÉRIE
II.1 LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA – INGLÊS E COMUNICAÇÃO
PROFISSIONAL
Função: Representação e Comunicação
Atribuições e Responsabilidades
Comunicar-se em língua estrangeira – inglês, utilizando o vocabulário e a terminologia técnico-científica da
área.
Valores e Atitudes
Estimular o interesse pela realidade que nos cerca.
Estimular a comunicação nas relações interpessoais.
Respeitar as manifestações culturais de outros povos.
Competência
Habilidades
1. Correlacionar o patrimônio linguístico e cultural 1.1 Pesquisar as diversas manifestações culturais
de língua inglesa com o idioma materno.
dos povos falantes de língua inglesa.
1.2 Distinguir os sistemas principais de signos
linguísticos e culturais do idioma estrangeiro.
1.3 Identificar empréstimos linguísticos e pesquisar os
estrangeirismos como um movimento de relação de
poder na sobreposição de culturas.
2. Analisar os recursos expressivos e a
organização discursiva da linguagem verbal
escrita.

2.1 Identificar os elementos estruturadores presentes
em uma tipologia textual e o registro linguístico mais
apropriado ao contexto.
2.2 Distinguir os efeitos de sentido produzidos pelo
uso dos marcadores discursivos em textos orais e
escritos.
2.3 Identificar formas de organização discursiva de
um determinado gênero, levando em consideração as
variantes de registro.
Conhecimentos

Leitura e escrita
 Estratégias de leitura e escrita desenvolvidas na série anterior;
 Observação da função dos sinais de pontuação para identificar informações adicionais ao texto;
 Identificação de ideias de causa e efeito observando-se os marcadores discursivos;
 Reconhecimento de significados, a partir do contexto, de cognatos, de sinônimos, entre outros
indicadores;
 Identificação da oração principal e da ideia central do parágrafo;
 Observação da estrutura frasal e da necessidade de organizar os conhecimentos gramaticais a
partir dos contextos apresentados;
 Introdução de estruturas de relatório.
Compreensão auditiva e oralidade
 Conhecimento prévio sobre o tema para favorecer o estabelecimento de hipóteses sobre o que
será ouvido;
 Atenção às informações que se deseja extrair do texto;
 Identificação de características da linguagem falada para o exercício “speaking”;
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Observação de conceitos gramaticais necessários para a organização da linguagem
formal/informal;
Observação da entonação e da pontuação na oralidade (stress).

Contextos situacionais
 Apresentações formais e informais com o uso de expressões mais usuais de cumprimento ao
telefone, no local de trabalho, pessoalmente, entre outros, em ambientes internos e externos;
 Informações e situações cotidianas (fila de banco, restaurantes, entre outros espaços públicos)
com a utilização das expressões mais usuais;
 Organização de reuniões, passeios, entre outros.
Terminologias técnicas e científicas e vocabulários específicos da área de atuação técnica
 Dicionários bilíngues, vocabulários, glossários de termos técnicos;
 Significados de termos técnicos, sinônimos, antônimos, siglas, abreviações e acrônimos;
 Estruturas morfossintáticas e semânticas do vocabulário técnico (processo de formação de
palavras) empréstimos de outras línguas e área.
Carga horária (horas-aula): 80
Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas.
A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular é
definida pela Indicação CEE N.º 157/2016
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II.2 LÍNGUA PORTUGUESA, LITERATURA E COMUNICAÇÃO PROFISSIONAL
Função: Representação e Comunicação
Atribuições e Responsabilidades
Comunicar-se em língua portuguesa, utilizando a terminologia técnico-científica da área, com autonomia,
clareza e precisão.
Valores e Atitudes
Estimular a organização.
Incentivar o diálogo e a interlocução.
Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações.
Competência
Habilidades
1. Analisar os recursos linguísticos da produção 1.1 Utilizar metodologias e critérios adequados para a
textual oral e escrita, relacionando textos e análise de estilos, gêneros e recursos expressivos.
contextos midiáticos mediante a função, 1.2 Aplicar estratégias de leitura e interpretação na
organização e estrutura, bem como as condições compreensão de textos e expressões linguísticas,
de produção e recepção.
considerando os contextos socioculturais.
1.3 Empregar as formas mais adequadas para relatar,
descrever, argumentar e fundamentar contextos
diversos.
1.4 Utilizar as tecnologias como conhecimento
sistemático de sentido prático.
1.5 Utilizar
instrumentos textuais diversificados
(literário,
artístico,
científico,
acadêmico
e
profissional), escritos e orais, considerando contextos
sociais e tempos distintos, do patrimônio cultural
nacional e estrangeiro, nas diversas situações
comunicativas.
Conhecimentos
Oralidade
 Níveis de linguagem oral aplicados à habilitação profissional;
 Elementos da oralidade;
 Gêneros a serem produzidos:
 debate, palestra, mesa-redonda, depoimento, entrevista, entre outros.
Leitura e análise textual
 Aspectos fundamentais;
 Etapas da leitura;
 Gêneros textuais:
 manual de normas e procedimentos, organograma, regulamento, manual técnico, notícia,
reportagem, entre outros.
Tipologias textuais e seus aspectos estruturais e gramaticais
 Sequência textual dialogal;
 Sequência textual narrativa;
 Sequência textual descritiva;
 Sequência textual injuntiva ou institucional/prescritiva;
 Sequência textual explicativa ou expositiva;
 Sequência textual argumentativa.
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Movimentos literários e seus contextos históricos e sociais
 O texto como representação do imaginário coletivo;
 A linguagem como construção do patrimônio cultural linguístico.
Elaboração e apresentação de texto
 Processos de produção:
 contextualização, elaboração e tratamento dos conteúdos temáticos, planificação e
textualização;
 Revisão e reescrita:
 coerência, coesão, correção gramatical (aspectos voltados à concordância, regência,
colocação pronominal, entre outros), regras da ABNT;
 Gêneros a serem produzidos:
 resumo esquemático, relatório, cronograma, folder, ofício, agenda, redação escolar,
fichamento, entre outros.
Terminologias técnicas e científicas e vocabulários específicos da área de atuação técnica
 Dicionários, vocabulários, glossários de termos técnicos;
 Estruturas morfossintáticas e semânticas do vocabulário técnico (processos de formação de
palavras:
 prefixação, sufixação, composição propriamente dita, composição sintagmática,
neologismos, empréstimos de outras línguas e áreas); significados dos termos técnicos,
sinônimos, antônimos, siglas, abreviações, acrônimos, dicionários bilíngues.
Carga horária (horas-aula): 120
Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas.
A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular é
definida pela Indicação CEE N.º 157/2016
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II.3 EDUCAÇÃO FÍSICA
Função: Representação e Comunicação
Atribuições e Responsabilidades
Utilizar técnicas e práticas da atividade física para promoção da saúde e qualidade de vida e nos contextos
de trabalho.
Valores e Atitudes
Incentivar atitudes de autonomia.
Incentivar ações que promovam a cooperação.
Valorizar ações que contribuam para a convivência saudável.
Competências
Habilidades
1. Correlacionar a prática de atividades físicas aos 1.1 Identificar os benefícios da prática sistemática
fatores que influenciam no processo saúde/doença. de atividade física em relação ao processo
saúde/doença.
1.2 Identificar os mecanismos de demanda
energética corporal, relacionando-os a hábitos de
alimentação.
1.3 Utilizar as capacidades físicas e habilidades
motoras para a prática de atividade física.
2. Identificar, observando a prática de atividades
físicas, aspectos relevantes capazes de promover
qualidade de vida.

2.1 Utilizar conjunto de hábitos corporais para
promover bem-estar físico.
2.2 Utilizar técnicas e movimentos próprios da
atividade física nos contextos de trabalho.
2.3 Empregar critérios para desenvolver atividades
recreativas de lazer na organização de tempo livre.

3. Analisar discursos predominantes da mídia e da
indústria cultural na definição de estereótipos
corporais.

3.1 Identificar as manifestações da cultura na
análise de estereótipos corporais.
3.2 Identificar espaços em que acontecem as
diferentes manifestações da cultura corporal.

4. Adaptar técnicas e procedimentos de treinamento
relacionados à atividade física.

4.1 Adequar regras e técnicas, se necessário, na
realização de atividades físicas individuais e
coletivas.
4.2 Auxiliar na elaboração de atividades corporais,
individuais e coletivas.
4.3 Assessorar na organização de eventos,
coreografias, campeonatos, entre outros.
Orientações
Há um Rol de Práticas Corporais que se manifestam em diferentes elementos da cultura corporal do
movimento. O educador deve optar por aquelas que mais condizem com o trabalho que precisa ser
desenvolvido, considerando as condições locais da Unidade de Ensino e os recursos dos quais dispõe.
É importante que, ao longo do curso, o professor trabalhe com todos os elementos da cultura corporal em
duas ou mais modalidades diversificadas.
Conhecimentos
Corpo em movimento – saúde, trabalho e lazer
 Benefícios das atividades corporais;
 Demandas energéticas e hábitos de alimentação;
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Capacidades físicas e habilidades motoras;
Atividade física e qualidade de vida.

Cultura corporal e discurso
 Papel das mídias na construção dos estereótipos;
 Políticas públicas e acesso às práticas corporais.
Práticas corporais e convivência – autonomia e engajamento
 As possibilidades de atividade física no cotidiano;
 Planejamento e organização de atividades individuais e coletivas.
Carga horária (horas-aula): 80
Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas.
A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular é
definida pela Indicação CEE N.º 157/2016
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II.4 MATEMÁTICA
Função: Investigação e Compreensão
Atribuições e Responsabilidades
Utilizar as ferramentas matemáticas na elaboração de planilhas e controle de atividades.
Valores e Atitudes
Fortalecer a persistência e o interesse na resolução de situações-problema.
Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações.
Socializar os saberes.
Competências
Habilidades
1. Interpretar, na forma oral e escrita, símbolos, 1.1 Identificar e fazer uso de instrumentos
códigos, nomenclaturas, instrumentos de medição e apropriados para efetuar medidas e cálculos.
de cálculo para representar dados, fazer estimativas 1.2 Construir escalas, expressões matemáticas,
e elaborar hipóteses.
fórmulas, diagramas, tabelas, gráficos, entre outros.
1.3 Identificar erros ou imprecisões nos dados
obtidos na solução de uma dada situação-problema.
1.4 Selecionar e utilizar a representação simbólica
da matemática para a construção de conhecimentos
voltados a contextos diversos.
2. Avaliar o caráter ético do conhecimento
matemático e aplicá-lo em situações reais.

2.1 Utilizar ferramentas matemáticas para analisar
situações do entorno.
2.2 Aplicar o conhecimento matemático para
resolver situações-problema.
2.3 Selecionar o conhecimento matemático e aplicálo
em
áreas
distintas
considerando
a
responsabilidade social na divulgação de dados e
resultados.
Conhecimentos

Números e Álgebra
 Noções de Lógica;
 Conjuntos Numéricos;
 Variação de Grandeza
 Funções
o Função afim;
o Função quadrática;
o Função modular.
Geometria e Medidas
 Geometria Plana.
Análise de Dados
 Estatística.
Carga horária (horas-aula): 120
Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas.
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A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular é
definida pela Indicação CEE N.º 157/2016
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II.5 BIOLOGIA
Função: Investigação e Compreensão
Atribuições e Responsabilidades
Pesquisar sobre as interações e transformações biológicas na natureza dos processos de produção e nas
tecnologias.
Valores e Atitudes
Desenvolver a criticidade.
Promover ações que considerem o respeito às normas estabelecidas.
Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações.
Competências
Habilidades
1. Analisar as interações entre organismos e 1.1 Distinguir códigos e nomenclaturas científicas em
ambientes
relacionando
conhecimentos fenômenos e processos biológicos.
científicos, aspectos culturais e características 1.2 Interpretar imagens, esquemas, desenhos,
individuais.
tabelas e gráficos em processos biológicos e/ou
fenômenos.
1.3 Observar fenômenos biológicos em experimentos
do meio.
1.4 Identificar as interações e as transformações
biológicas nos diferentes processos.
1.5 Distinguir aspectos relevantes do conhecimento
biológico do ser humano em relação ao meio
ambiente.
Conhecimentos
Seres vivos e suas interações
 Seres vivos e o meio;
 Biomas;
 Fluxo de materiais e energia na natureza;
 Classificação dos organismos.
Saúde ambiental e humana
 Qualidade de vida e saúde.
Carga horária (horas-aula): 80
Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas.
A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular é
definida pela Indicação CEE N.º 157/2016
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II.6 FÍSICA
Função: Investigação e Compreensão
Atribuições e Responsabilidades
Pesquisar as interações e transformações físicas na natureza dos processos de produção e nas
tecnologias.
Valores e Atitudes
Desenvolver a criticidade.
Promover ações que considerem o respeito às normas estabelecidas.
Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações.
Competências
Habilidades
1. Analisar os fenômenos naturais e/ou situações- 1.1 Identificar os símbolos e códigos da linguagem
problema das diferentes áreas utilizando o científica próprios da Física para a resolução de
conhecimento da Física.
situações-problema.
1.2 Interpretar os dados obtidos em experimentos
físicos e tecnológicos com diferentes formas de
representação.
1.3 Utilizar as leis da Física que expressam
mudanças
e/ou
registram
continuidades/permanências nos eventos físicos e
tecnológicos.
1.4 Registrar as interações e as transformações
físicas na natureza dos fenômenos e das
tecnologias.
Conhecimentos
Movimento
 Princípios e leis;
 Classificação;
 Relação do movimento e tecnologia do cotidiano;
 Terra, Universo e Vida.
Energia
 Tipologias;
 Geração e transformações;
 Energia no desenvolvimento social e tecnológico.
Carga horária (horas-aula): 80
Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas.
A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular é
definida pela Indicação CEE N.º 157/2016
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II.7 QUÍMICA
Função: Investigação e Compreensão
Atribuições e Responsabilidades
Pesquisar as interações e transformações químicas na natureza dos processos de produção e nas
tecnologias.
Valores e Atitudes
Desenvolver a criticidade.
Promover ações que considerem o respeito às normas estabelecidas.
Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações.
Competências
Habilidades
1. Analisar os fenômenos naturais e/ou situações- 1.1 Identificar os dados obtidos em experimentos
problema das diferentes áreas utilizando o químicos e tecnológicos com diferentes formas de
conhecimento da Química.
representação.
1.2 Utilizar formas e instrumentos de medidas para
estabelecer
comparações
quantitativas
e
qualitativas.
1.3 Identificar os fenômenos envolvendo as
interações e as transformações físico-químicas.
1.4 Elaborar sentenças ou esquemas para a
resolução de situações-problema.
Conhecimentos
Introdução à Química Geral
 Propriedades e simbologia;
 Constituição e transformações.
Substâncias e misturas
 Constituição e organização;
 Comportamento químico:
 Acidez e basicidade;
 Sais e óxidos.
Comparações quantitativas e qualitativas em relação às grandezas químicas
Carga horária (horas-aula): 80
Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas.
A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular
é definida pela Indicação CEE N.º 157/2016
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II.8 GEOGRAFIA
Função: Contextualização Sociocultural
Atribuições e Responsabilidades
Pesquisar sobre os diferentes processos de produção e suas implicações nos contextos técnicos,
tecnológicos e produtivos.
Valores e Atitudes
Socializar os saberes.
Estimular o interesse pela realidade que nos cerca.
Estimular o interesse na resolução de situações-problema.
Competências
Habilidades
1. Analisar transformações dos espaços 1.1 Identificar a presença ou ausência do poder
geográficos em suas relações socioeconômicas e econômico e político na formação e transformação
culturais de poder.
dos espaços.
1.2 Caracterizar as ações das organizações
políticas e socioeconômicas segundo fluxos
populacionais e enfrentamento de problemas de
ordem econômico-sociais.
1.3 Distinguir processos de produção ou circulação
de riquezas e suas implicações socioespaciais.
2. Analisar elementos que constituem identidades,
considerando o papel do indivíduo nos processos
histórico-geográficos.

2.1 Coletar dados e informações que auxiliem na
percepção de que indivíduos podem atuar ora como
sujeitos, ora como produtos de processos espaciais.
2.2 Identificar fontes documentais acerca de
aspectos da cultura.

3. Analisar fatores que explicam o impacto das
novas tecnologias no processo de territorialização
e produção.

3.1 Caracterizar formas de uso e apropriação dos
espaços rural e urbano na organização do trabalho
e /ou da vida social.
3.2 Pesquisar informações sobre as transformações
técnicas e tecnológicas.
3.3 Identificar o impacto de transformações técnicas
e tecnológicas em processos de produção espacial
e na vida social.
Conhecimentos

Processos tecnológicos e transformações geográficas e identitárias à luz de questões econômicas e
geopolíticas
 Fronteiras sociais, políticas e econômicas sob a ótica das organizações geográficas;
 Influência de elementos geográficos no desenvolvimento técnico e tecnológico na sociedade do
trabalho;
 Panorama mundial contemporâneo e papel exercido pelas organizações sociopolíticas nos
processos de produção.
Carga horária (horas-aula): 80
Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas.
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A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular
é definida pela Indicação CEE N.º 157/2016
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II.9 HISTÓRIA
Função: Contextualização Sociocultural
Atribuições e Responsabilidades
Pesquisar sobre os elementos culturais que constituem as identidades e suas influências nos processos
técnicos e tecnológicos.
Valores e Atitudes
Estimular o senso de pertencimento.
Estimular o interesse pela realidade que nos cerca.
Respeitar as manifestações culturais de outros povos.
Competência
Habilidades
1. Analisar aspectos identitários e seus elementos 1.1 Caracterizar os principais elementos culturais
culturais em sociedades diferentes.
que constituem as sociedades.
1.2 Identificar processos de aculturação.
1.3 Identificar alguns fatores sociais, políticos,
econômicos e geográficos que interferem ou
influenciam nas relações humanas.
1.4
Identificar
aspectos
relevantes
do
desenvolvimento científico e tecnológico em
sociedades diferentes.
2. Identificar características da função das
instituições sociais, políticas e econômicas.

2.1 Distinguir aspectos da ação e evolução das
instituições sociais, políticas e econômicas.
2.2 Caracterizar a atuação dos movimentos sociais
que influenciam mudanças ou rupturas em
processos pela disputa de poder.
2.3 Caracterizar o papel da Justiça como instituição
na organização das sociedades.

3. Analisar fatos presentes e suas relações com o
passado, assumindo postura crítica.

3.1 Caracterizar objetos de estudo da história
relacionados a novas tecnologias.
3.2 Identificar fatos e diferentes grupos sociais em
suas dimensões históricas.
3.3 Construir escalas, legendas, tabelas, gráficos,
mapas e linhas do tempo.
3.4 Elaborar textos sobre os processos históricos,
conforme o discurso historiográfico.
Conhecimentos

Papel identitário na formação cultural das sociedades
 Processos de formação das identidades e elementos culturais que as constituem;
 Itinerário histórico das relações de poder e organização dos processos identitários no espaço
socioeconômico, cultural e político.
Instituições sociais, políticas e econômicas e suas relações com o passado histórico
 Formas de participação política para a conquista e preservação do direito;
 Interpretação crítica da organização das instituições políticas e econômicas em sociedades
contemporâneas.
Carga horária (horas-aula): 80
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Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas.
A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular
é definida pela Indicação CEE N.º 157/2016
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CAPÍTULO 7

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

" Vide o Site do Gfac": http://www.cpscetec.com.br/gfac/ADM/index.php
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