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Proposta para as 800h 
I segmento 

¡  Conforme a Resolução CME 02/2010: 

Art. 12. A duração dos Cursos de EJA – na modalidade presencial e de ensino à distância, devem 
ser projetadas com a mesma carga horária mínima de estudos, conforme a legislação 
vigente, ou seja: 

I - para o primeiro segmento, a duração mínima deve ser de 800 (oitocentas)horas, na   
perspectiva de classificação, aproveitamento de estudos e experiências anteriores em 
conformidade com o art. 24 da Lei No 9394/96; 

CICLO DA 
ALFABETIZAÇÃO 

800 h 

Espera-se que, ao final desta etapa, o educando disponha de 
conhecimentos formais e práticos, em especial no que concerne à 
leitura e escrita e ao cálculo matemático, que lhe proporcionem 
suficiente domínio de tarefas imediatas pela escrita das esferas 
relativas à administração da vida cotidiana, do trabalho e do 
estudo, bem como do âmbito da sociabilidade imediata, tais como, 
as relações que se estabelecem em posto de saúde, igreja, 
delegacia, comércio, escola etc. 

•  E x p e c t a t i v a s d e 
Aprendizagem; 

•  D e s c r i t o r e s  d e 
Avaliação; 

•  Sequência didática. 
•  Pesquisa 



¡  Conforme a Resolução CME 02/2010: 

Art. 12. A duração dos Cursos de EJA – na modalidade presencial e de ensino à distância, devem ser 
projetadas com a mesma carga horária mínima de estudos, conforme a legislação vigente, ou 
seja: 

II - para o segundo segmento, a duração mínima deve ser de 1.600 (mil e seiscentas) horas. 

Proposta para as 1600h 
II segmento 

CICLO BÁSICO 

CICLO 
COMPLEMENTAR 

CICLO FINAL 

534 h 

534 h 

534 h 

Este ciclo deve ser considerado como continuação do 
processo iniciado no ciclo de alfabetização, em que as 
expectativas relativos à cultura escrita, à matemática, às 
formas de sociabilidade e de conhecimento formal podem 
ampliar a autonomia da pessoa e a compreensão crítica do 
mundo moderno. 

O ciclo complementar representa um momento da ação 
educativa em que se torna possível ao educando, em 
função dos conhecimentos adquiridos e das vivências 
realizadas nas etapas anteriores, ampliar habilidades, 
conhecimentos e valores que permitem um processo mais 
amplo de participação na vida social. 

Neste ciclo, torna-se possível o desenvolvimento de formas 
de conhecimento que permitem ao educando jovem e 
adulto participar e intervir mais agudamente na vida social, 
conhecimentos que transcendem a dimensão do cotidiano 
imediato, ainda que se relacionem com ele de múltiplas 
maneiras. 

•  E x p e c t a t i v a s d e 
Aprendizagem; 

•  D e s c r i t o r e s  d e 
Avaliação; 

•  Sequência didática; 

•  Pesquisa. 

•  E x p e c t a t i v a s d e 
Aprendizagem; 

•  D e s c r i t o r e s  d e 
Avaliação; 

•  Sequência didática; 

•  Pesquisa. 

•  E x p e c t a t i v a s d e 
Aprendizagem; 

•  D e s c r i t o r e s  d e 
Avaliação; 

•  Sequência didática; 

•  Pesquisa. 



Organização da EJA 
Florianópolis 

CICLO DA 
ALFABETIZAÇÃO 

CICLO BÁSICO 

CICLO COMPLEMENTAR 

CICLO FINAL 

800h 

534h 

534h 

534h 

•  E x p e c t a t i v a s d e 
Aprendizagem; 

•  D e s c r i t o r e s  d e 
Avaliação; 

•  Sequência didática; 

•  Pesquisa. 

•  E x p e c t a t i v a s d e 
Aprendizagem; 

•  D e s c r i t o r e s  d e 
Avaliação; 

•  Sequência didática; 

•  Pesquisa. 

•  E x p e c t a t i v a s d e 
Aprendizagem; 

•  D e s c r i t o r e s  d e 
Avaliação; 

•  Sequência didática; 

•  Pesquisa. 

•  E x p e c t a t i v a s d e 
Aprendizagem; 

•  D e s c r i t o r e s  d e 
Avaliação; 

•  Sequência didática; 

•  Pesquisa. 



Conceituando… Expectativas de aprendizagem:  

Pode-se definir expectativas de aprendizagem, a partir de dois eixos: um que decorre dos conhecimentos 
que contribuem diretamente nas ações da vida prática; e outro que representa a possibilidade da 
abstração e do pensamento descontextualizado, próprios das atividades culturais, científicas, políticas e 
filosóficas. Podem, também, ser entendidas como conhecimentos e capacidades que o aluno adquire em 
seu percurso formativo na escola e fora dela, de currículo escolar, entendido como os conteúdos, 
processos, organização de atividades e métodos de ensino no ambiente escolar.  

 

Descritores avaliativos: 

 

Descritor é o detalhamento de uma habilidade cognitiva (em termos de grau de complexidade), que está 
sempre associada a uma expectativa que o estudante deve dominar na etapa de ensino em análise. 
Esses descritores são expressos da forma mais detalhada possível, permitindo-se a mensuração por meio 
de aspectos que podem ser observados. Cada expectativa de aprendizagem, de uma determinada área 
de conhecimento, reúne um grupo de descritores que visa à avaliação de diferentes habilidades do 
estudante.  

 

Sequência Didática: 

 

A sequência didática é um conjunto de atividades ligadas entre si, planejadas para ensinar um conteúdo, 
etapa por etapa. Organizadas de acordo com os objetivos que o professor quer alcançar para a 
aprendizagem de seus alunos, elas envolvem atividades de aprendizagem e avaliação. 

(Adaptado do material do MEC/SAEB – INEP, 2011) 
 



Expectativas  
I segmento: 

LINGUAGEM 
Leitura 
1. Ler textos de gêneros comuns ao cotidiano e que tratem de assuntos relacionados com a vida prática; 
2. Interpretar apropriadamente placas e sinais de instrução e outras escritas dispostas nos espaços públicos; 
3. Conhecer e usar apropriadamente os suportes textuais mais frequentes na vida cotidiana, tais como jornais, revistas, panfletos, 
contas, cartas, caderno etc.; 
4. Reconhecer diferentes gêneros textuais (ex: texto de imprensa, carta, poesia, documento, panfleto, catálogo etc.); 
5. Participar de eventos de leitura em grupo, acompanhando a leitura com texto na mão. 
6. Estabelecer relações entre as expressões artísticas e os valores éticos, morais, políticos etc. que elas veiculam; 
7. Interagir com os objetos artísticos como uma forma específica de manifestação cultural.  
8. Compreender as Artes (Visuais, Música, Literatura, Dança etc.) como processos produzidos historicamente; 
Escrita 
1. Estabelecer diferença entre a escrita e outras formas gráficas; 
2. Compreender o princípio alfabético da escrita do português e saber aplicá-lo; 
3. Escrever listas, bilhetes curtos, anotações de trabalho etc., mesmo que desrespeitando o padrão ortográfico; 
4. Anotar recados, avisos e pequenos ditados; 
5. Usar a escrita para a organização de questões práticas da vida pessoal (agenda, arquivos, contas, documentos, endereços etc.) 
 
MATEMÁTICA 
Números e operações numéricas 
1. Reconhecer números no contexto diário; 
2. Utilizar estratégias para quantificar: contagem, emparelhamento, agrupamento. 
3. Saber que um número com mais algarismos é sempre maior que outro com menos algarismos; 
4. Entender a ideia de estimativa, por oposição a valores exatos; 
5. Compreender a lógica do sistema de numeração decimal; 
6. Utilizar códigos numéricos simples de cotidiano (número de telefone, endereços, apartamento em edifícios, linhas de ônibus); 
7. Formular e resolver situações problema envolvendo o uso da adição e subtração; 
8. Conhecer e usar apropriadamente os fatos fundamentais da adição e subtração (“tabuada de mais e menos”); 
9. Realizar cálculo mental para contas simples de adição e subtração. 2. Fazer distinção entre a arte e outros objetos culturais de 
entretenimento e decoração; 
 



Medidas 
1. Ter o conceito de medida, comparação grandezas de mesma natureza; 
2. Desenvolver estratégias informais de medição; 
3. Conhecer o sistema monetário brasileiro e a relação entre as cédulas e moedas; 
4. Usar o calendário como referência para medir o tempo; 
5. Conhecer as unidades de tempo: segundo, minuto, hora, dia, semana, mês, ano. Ler as horas nos relógios analógico e digital. 
Geometria, espaço e forma 
1. Localizar objetos ou pessoas no espaço, usando expressões apropriadas; 
2. Descrever movimento de pessoas ou objetos no espaço, usando expressões apropriadas, mesmo que de senso comum; 
3. Descrever o dimensionamento de objetos e pessoas, usando expressões apropriadas, mesmo que de senso comum; 
4. Identificar características de figuras geométricas planas como o quadrado, retângulo, triângulo, círculo; 
5. Identificar características de objetos geométricos de 3 dimensões como cubo, pirâmide, esfera, paralelepípedo. 
 
CIÊNCIAS NATURAIS E CIÊNCIAS HUMANAS 
1. Compreender a humanidade como fenômeno histórico, material e real; 
2. Compreender o processo de trabalho como fundante da produção da vida em sociedade; 
3. Ter percepção de “tempo histórico” (passado, presente e futuro) e comparar acontecimentos de épocas distintas; 
4. Utilizar com propriedade medições e marcadores de tempo cronológico na vida pessoal e profissional; 
5. Compreender a Ciência como processo de produção de conhecimento e atividade essencialmente humana; 
6. Reconhecer grupo de convivência e de interação social em função de aspectos tais como idade, sexo, classe social, hierarquia 
profissional etc., posicionando-se diante de fatos que os envolvam; 
7. Relacionar as formas de interação humana com o ambiente, no que concerne tanto à sua transformação como à sua preservação; 
8. Relacionar e distinguir o espaço natural e o espaço transformado; 
9. Reconhecer aspectos das diferentes espacialidades e temporalidades da vida cotidiana; 
10. Reconhecer comportamentos de segurança e de prevenção de acidentes na vida cotidiana e no ambiente de trabalho; 
11. Conhecer as condições de saneamento básico de lugar onde habita; relacionar estas condições, ainda que de forma inicial, com 
a incidência de doenças; 
12. Conhecer os serviços de saúde do lugar em que habita e saber o que se deve fazer em caso de necessidade de atendimento 
médico; 
13. Saber o sentido e as práticas de cuidados de si e do outro, identificando apropriadamente medicamentos e seus usos. 



Expectativas  
II segmento: 

CICLO BÁSICO 
LINGUAGEM: 
Leitura 
1.Conhecer e utilizar com propriedade textos escritos de organização da vida prática, tais como catálogos, contas, instruções, 
receitas, anotações, panfletos etc.; 
2. Localizar informações em textos informativos de extensão média; 
3. Identificar, em textos escritos, elementos de organização (título, subtítulo, pa- rágrafo, legenda etc.) e usar esse conhecimento 
para a leitura apropriada; 
4. Reconhecer, em um texto escrito, o que é informação e o que é opinião do autor; 
5. Ter noção do conceito de palavra e saber aplicá-la na consulta e uso de ca- tálogos e dicionários; 
6. Reconhecer a autoria de um texto; 
7. Perceber, na leitura de um texto literário, aspectos de estilo que contribuem para dar forma ao texto – ex: rimas, escolhas de 
palavras, repetições etc. 
8. Usar, com alguma desenvoltura, materiais de estudo e de consulta, tais como caderno, livros, dicionários; 
9. Utilizar a leitura, a observação e formas de registros na coleta, organização e discussão de fatos e informações; 
10. Conhecer diferentes correntes das Artes Visuais, seus sentidos e efeitos; 
11. Conhecer os diferentes gêneros da Música e suas relações com as formas de ser na cultura; 
12. Perceber a diferença da arte como manifestação de cultura e de individualida- de e como objeto de comercialização e 
consumo; 
Escrita 
1. Ter domínio suficiente das regras mais comuns de ortografia; 
2. Fazer arquivos simples de textos de estudos e de material de organização da vida diária (documentos, contas, recibos, contratos 
etc.); 
3. Comunicar, de forma organizada, dados e informações; 
4. Saber escrever cartas e outros textos pessoais (diário, agenda etc.); 
5. Usar a escrita para fazer anotações do conteúdo de uma exposição oral (aula, palestra, discurso etc.); 
6. Usar a escrita para a organização da vida prática e profissional. 
Conhecimento de língua 
1. Ter noção que a língua é um produto da história humana e que os sentidos e as formas das palavras são resultado dessa história; 
2. Perceber, na análise da língua, diferenças formais das classes gramaticais; 
3. Perceber os processos linguísticos de como as palavras são formadas (sufixo, prefixo, mudança de sentido); 
 



MATEMÁTICA 
Números e operações numéricas 
1. Desenvolver estratégias para fazer estimativas; 
2. Estabelecer seqüências numéricas do maior para o menor e vice-versa a par- tir de qualquer conjunto de números; 
3. Contar, em escala descendente e ascendente, de um em um, de dois em dois, de cinco em cinco, dez em dez etc., a partir de 
qualquer número; 
4. Utilizar a calculadora para operações ou seqüências operacionais; 
5. Conhecer e usar códigos numéricos mais sofisticados (como digitar conta bancária e senha em caixas eletrônicos) do cotidiano; 
6. Identificar o valor relativo dos algarismos em números de vários dígitos; 
7. Estabelecer relação entre mudança de valor posicional e multiplicação por 10, 100; 
8. Compreender, criar e resolver situações de problemas envolvendo vários contextos de uso da multiplicação e divisão; 
9. Estabelecer relações entre multiplicação e divisão; 
10. Saber os fatos fundamentais (tabuada) de multiplicação e divisão; 
11. Conhecer, ainda que sem usar a terminologia, a propriedade comutativa, o elemento neutro e a propriedade distributiva da 
multiplicação; 
12. Conhecer algoritmos de cálculo da multiplicação e divisão; 
13. Usar com propriedade a terminologia dobro, metade, triplo, terça parte; 
14. Reconhecer números racionais na forma decimal no contexto diário, lê-los e interpretá-los; 
15. Conhecer a representação de fração; 16. Estabelecer relações entre as representações fracionária e decimal; 
17. Entender a noção de porcentagem e resolver problemas simples envolvendo porcentagem (desconto, acréscimo). 
medidas 
1. Resolver problemas envolvendo situações monetárias em que há descontos percentuais, acréscimos etc.; 
2. Estabelecer relações entre as unidades de tempo e reconhecer problemas envolvendo datas, idades e prazos; 
3. Conhecer e utilizar as notações de registro de datas e horas; 
4. Conhecer o grau Celsius (C0) como unidade de medida de temperatura e saber ler o termômetro clínico e o meteorológico; 
5. Conhecer as medidas de comprimento metro, quilômetro, centímetro e milímetro e suas representações. Resolver problemas de 
cotidiano envolvendo comprimento; 
6. Ter o conceito de área (superfície) e entender as medidas de área centímetro quadrado, metro quadrado, e quilômetro quadrado e 
resolver problemas do cotidiano envolvendo área; 
7. Conhecer as mediadas usuais de capacidade: litro e mililitro e as relações entre elas. Resolver problemas do cotidiano envolvendo 
volume. Conhecer ainda unidades de volume como o metro cúbico o centímetro cúbico (equivalente a mililitro) e o decímetro cúbico 
(equivalente a litro). Estabelecer a relação entre capacidade e volume; 
8. Conhecer e utilizar as medidas habituais de massa (grama, quilograma), em situações do cotidiano e identificando-as em embalagens 
etc. 
geometria, espaço e forma 
1. Compreender representações em escalas como mapas; 
2. Identificar características de figuras geométricas planas, como trapézio, paralelogramo, losango; 
3. Identificar características de objetos geométricos, como poliedros, cilindros, cones; 
4. Identificar simetrias em figuras tridimensionais. 
Tratamento da informação e introdução à estatística 
1. Coletar e organizar informações em registros pessoais; 
2. Interpretar e elaborar listas, tabelas simples, tabelas de dupla entrada, gráficos de barra e de linha; 
3. Ser capaz de elaborar por escrito informações contidas em uma tabela ou gráfico e vice-versa; 
4. Desenvolver a ideia de probabilidade. 



CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS: 
1. Entender as transformações históricas das formações sociais em sua dimensão política; 
2. Perceber criticamente os vínculos entre a vida cotidiana e a História; 
3. Compreender as transformações históricas no contexto da produção de bens; 
4. Interpretar dados e entender documentos de diferentes fontes de informação histórica; 
5. Operar com linha do tempo e com datas simbólicas/representativas de episódios históricos na análise e interpretação dos movimentos 
históricos; 
6. Compreender a ciência como um saber que amplia a capacidade humana de interpretação do mundo e de ação sobre a natureza, 
criando possibilidade riqueza comum e bem-estar coletivo; 
7. Utilizar, ainda que de forma assistida, a linguagem gráfica para buscar informações e representar espaços, itinerários, deslocamentos 
etc.; 
8. Perceber como, nas relações de trabalho e de produção se definem os riscos ambientais, físicos, químicos, ergonômicos, mecânicos e 
biológicos; 
9. Identificar o espaço geográfico como espaço de intervenção humana e relacionar neste espaço o lugar que habita, o modo como 
vive e as formas como se relaciona com ele; 
10.Saber levantar e avaliar as necessidades dos diferentes grupos sociais, em especial daqueles com quem convive;  
11.Compreender a natureza como um todo dinâmico, do qual a humanidade é parte integrante e agente de transformações; 
12.Identificar relações entre conhecimento científico, produção de tecnologia e condições de vida, no mundo de hoje e em sua 
evolução histórica; 
13.Compreender a saúde como bem individual e comum que deve ser promovi- do pela ação coletiva; 
14.Perceber os processos vitais de seres vivos e suas relações com a agricultura e com a criação animal; 
15.Identificar os vários modos com que seres vivos se alimentam, se locomovem e se reproduzem como estratégias de sobrevivência e de 
desenvolvimento; 
16.Compreender o processo de reprodução humana e os cuidados com a saúde sexual e reprodutiva; 
17.Conhecer os exames básicos de saúde que devem ser feitos de forma periódica por pessoas adultas e idosas, mesmo na ausência de 
doenças. Conhecer os procedimentos que devem ser realizados para ter acesso a estes exames; 
18.Classificar os alimentos segundo critérios diversos (origem vegetal e animal etc.) e principalmente seguindo a função de seus nutrientes 
para o corpo (alimentos ricos em carboidratos, ricos em proteínas e ricos em vitaminas); 
19.Saber o que é uma dieta equilibrada e discutir criticamente as formas de obtê-la, levando em conta condições econômicas, 
nacionalidade, hábitos alimentares etc.; 
20.Compreender a importância da higiene da água e dos alimentos e conhecer os cuidados necessários para assegurá-la; 
21.Compreender a tecnologia como meio de suprir necessidades humanas, distinguindo os benefícios e os riscos à vida e ao ambiente; 
22.Ter ideia do funcionamento básico da rede elétrica, ter clareza a respeito de alguns cuidados necessários ao se lidar com ela. 



CICLO COMPLEMENTAR 

LINGUAGEM 
Leitura 
1. Ler com desenvoltura textos de uso frequente de circulação pública, tais como notícias, reportagens, entrevistas, histórias, didáticos 
etc.; 
2. Utilizar textos de instrução de organização da vida diária, tais como fichas, registros, agendas, anotações etc.; 
3. Estabelecer relações apropriadas entre um texto e conhecimentos prévios, vivências, crenças e valores; 
4. Estabelecer relações entre imagens (fotos, ilustrações), gráficos, tabelas e o conteúdo do texto; 
5. Identificar a posição do autor em relação a conceitos ou acontecimentos apresentados no texto; 
6. Utilizar apropriadamente roteiros, guias, mapas etc. Para localizar-se e loco- mover-se no espaço urbano; 
7. Relacionar o conteúdo de textos com observações, experimentações e registros, para organização, comunicação e discussão de 
fatos e informações. 
8. Identificar e buscar o sentido de termos e expressões oriundas de outras línguas presentes no uso cotidiano no Brasil; 
9. Avaliar a presença de elementos de outras línguas na cultura brasileira e na língua portuguesa no Brasil; 
10. Interagir com textos básicos de outra língua, em situações de cotidiano, reconhecendo seus sentido e usos; 
11. Conhecer, da língua estudada, sua estrutura básica e suas semelhanças e diferenças em comparação com o português; 
12. Compreender a função social da arte como forma de conhecimento e de manifestação da cultura; 
13. Estabelecer conexões entre as modalidades artísticas e entre as artes e outros modos de manifestação do conhecimento 
humano; 
14. Estabelecer relações entre as Artes Visuais e História, Geografia, Política, Ciência etc. 
15. Vivenciar, pela recepção crítica e experimentação da arte (fotografar, desenhar, pintar, modelar, declamar, cantar, dançar, 
representar) as diferentes dimensões do ser humano; 
Escrita 
1. Usar a escrita para relações interpessoais, situações de estudo, da vida profissional e intervenções públicas; 
2. Revisar e corrigir os próprios textos escritos; 
3. Dispor de vocabulário diversificado e de estruturas com maior complexidade sintática para produções escritas e intervenções orais; 
4. Dispor de um vocabulário básico da língua estudada. 
5. Experimentar a descoberta e a criação, articulando com a experiência, valori- zando as produções da comunidade próxima e se 
relacionando com diferentes espaços e manifestações culturais. 
Conhecimentos sobre a língua, usos e valores 
1. Reconhecer e avaliar os sentidos e valores de elementos de variação linguística de cunho geográfico, histórico, condição social e 
técnico-profissional; 
2. Compreender os vínculos entre produção literária (em suas diversas manifestações) e a História, a Cultura, a política etc. 



MATEMÁTICA: 
Números e operações numéricas 
1. Saber realizar as operações do conjunto Z; 
2. Conhecer o conjunto Q. Localizar na reta numérica números racionais positivos e negativos; 
3. Transformar números decimais da forma decimal para a fracionária e vice- versa; 
4. Conhecer o conceito de variável; 5. Entender os conceitos de potenciação e radiciação. 
medidas 
1. Reconhecer situações em que cabe a utilização de grandezas como comprimento, área, capacidade, volume, 
ângulo, tempo, temperatura, velocidade, massa e identificar unidades adequadas para medi-las, utilizando a 
terminologia; 
2. Resolver situações-problema utilizando-se de medidas de grandeza como comprimento, área, capacidade, volume, 
ângulo, tempo, temperatura, velo- cidade e massa; 
geometria, espaço e forma 
1. Compreender um sistema de coordenadas cartesianas e aplicá-las na interpretação de problemas de localização; 
2. Classificar figuras bidimensionais e tridimensionais segundo vários critérios; 3. Ter noção de ângulo e aplicá-la a 
situações-problema. 
Tratamento de informação e introdução á estatística 
1. Ler e interpretar dados de vários tipos de tabelas e gráficos; 
2. Elaborar textos que descrevam informações de tabelas e gráficos e vice-versa; 
3. Conhecer o conceito de média aritmética e identificar situações em que seu uso é cabível e útil; 
4. Compreender a “lei dos grandes números” que explica a pertinência das pesquisas de opinião. 
 
CIÊNCIAS HUMANAS: 
1. Perceber criticamente os vínculos entre a vida cotidiana e a História; 
2. Compreender o trabalho como atividade humana fundamental; 
3. Analisar as relações entre história de vida e História, compreendendo como sujeito da história; 
4. Compreender os processos sociais pelos quais se constituem a “identidade” de pessoas, grupos nações etc.; 
5. Estabelecer relações entre o presente histórico, os acontecimentos e processo históricos; 
6. Identificar e avaliar ações humanas em sociedades em diferentes recortes espaciais e temporais, de maneira a 
estabelecer referenciais que permitam a participação crítica na sociedade; 
7. Reconhecer a importância do patrimônio étnicocultural e artístico na preservação da memória e das identidades 
sócioculturais; 
8. Operar com a linha de tempo para a localização e interpretação de fatos históricos, estabelecendo correlações entre 
fatos assinalados; 
9. Examinar as relações entre grupos sociais, classes sociais analisando as diferentes formas de atuação no processo 
histórico; 
10. Analisar a produção de valores sociais na História e na Geografia; 
11. Compreender criticamente a constituição das instituições sociais e políticas nos diferentes contextos históricos; 
12. Localizar e analisar diferentes fontes históricas, compreendendo sua origem e significado. 
 



13. Conhecer a organização do espaço geográfico a partir das interações entre a sociedade e os processos da natureza 
em suas múltiplas relações, de modo a compreender o papel das sociedades na construção e produção da paisagem; 
14. Conhecer a linguagem gráfica e suas aplicações; 
15. Conhecer e utilizar mapas, tabelas, gráficos e esquemas para observar, analisar e interpretar fenômenos naturais e 
históricos; 
16. Perceber, na observação da paisagem, as influências recíprocas entre natureza, sociedade e cultura; 
17. Entender o espaço como criação da vida em sociedade; 
18. Examinar diferentes formas de criação e ocupação do espaço; 
19. Compreender a organização do espaço urbano e a produção da segregação sócioespacial, comparando-o com o 
espaço rural; 
20. Estabelecer relações entre espaço e História; 
21. Compreender o impacto da indústria no campo e a cidade; 10.Conhecer as relações entre espaço e desenvolvimento 
econômico; 11. Compreender as relações entre espaço e a formação dos Estados; 
22.Reconhecer que as condições de vida, as formas de manifestação institu- cionais da política, os avanços técnicos e 
tecnológicos e as transformações socioculturais são resultados de conflitos e acordos entre os grupos e clas- ses sociais; 
23.Reconhecer mudanças e permanências na paisagem por meio do estudo dos fatos culturais que a produziram em 
diferentes tempos e contextos sociais. 
 
CIÊNCIAS NATURAIS: 
1. Entender os conceitos de vida e saúde a partir da experiência individual e coletiva e sua determinação social; 
2. Distinguir seres vivos e ambiente físico, com base na existência ou não do ciclo vital; 
3. Identificar os órgãos do aparelho digestivo e compreender os processos envolvidos na nutrição do organismo; 
4. Estabelecer relações entre a digestão dos alimentos, a absorção dos nutrientes e a vida saudável; 
5. Compreender, de forma crítica, o que é uma dieta equilibrada; 
6. Reconhecer a presença de microorganismos no corpo humano, a necessidade deles e a eventual nocividade deles; 
7. Relacionar algumas doenças com os microorganismos que as provocam; distinguir o tratamento de doenças 
bacterianas e virais; 
8. Entender o que são os remédios antibióticos e a importância do seu uso cor- reto; 
9. Classificar os seres vivos como animais, vegetais e decompositores; 
10. Classificar os animais vertebrados em mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. Reconhecer o ser humano como um 
animal mamífero; 
11. Reconhecer a existência de animais e vegetais microscópicos e compreender seu modo de vida; 
12. Conhecer o conceito de cadeia alimentar. 



CICLO FINAL 
LINGUAGEM: 
Leitura 
1. Identificar o tema/assunto, a tese e os argumentos principais em um texto de ampla circulação; 
2. Identificar, relacionar e avaliar informações quantitativas e qualitativas presentes em textos de ampla circulação; 
3. Estabelecer relações entre textos, confrontando argumentos, checando sua validade e verificando a legitimidade ou correção de 
informações; 
4. Articular estratégias argumentativas com a posição político-social do autor e/ ou da origem institucional do texto; 
5. Identificar os elementos que permitem reconhecer as imagens de locutor, interlocutor e objeto; 
6. Utilizar na leitura marcadores de organização de texto (período, parágrafo, pontuação, título e subtítulos); 
7. Identificar estratégias de organização argumentativa: ordem de exposição, tipos de argumento (causa-efeito; exemplo; quantitativo), tese 
e antítese; 
8. Operar com os processos de construção da interlocução no texto (autor/leitor), o que implica identificar quem escreve, para quem 
escreve, que imagem quer que o leitor faça dele etc; 
9. Conhecer as características de cada gênero (artigo de opinião, tese; notícia; editorial, ensaio) e operar com seus efeito; efeitos;. 
10. Reconhecer e avaliar os feitos dos suportes de texto (livro, jornal, revista, documento etc.) na construção do sentido; 
11. Dominar e usar conforme a necessidade e conveniência recursos de es- tudo tais como: sublinhado / marcação de texto; comentários 
de margem; recortes, seleção de fragmentos; esquemas e roteiros de leitura; sinopses, paráfrases e resumos; tabelas e quadros; organização 
de arquivo. 
12. Identificar, no uso cotidiano, termos e expressões oriundas de outras línguas e interpretá-las em função do contexto; 
13. Avaliar a presença de termos de outras línguas na cultura brasileira, em especial em atividades profissionais, político-culturais e comerciais; 
14.Interagir com textos básicos de outra língua, em situações de cotidiano, reconhecendo seus sentido e usos; 
15. Identificar, na interação com os objetos de arte, autoria, tema, elementos for- mais, recursos da linguagem, suportes, materiais e técnicas, 
relacionando expressividade, linguagem e técnica; 
16. Refletir sobre a paisagem do meio em que vive, identificando as relações econômicas, políticas e sociais nela manifestadas; 
17. Compreender e vivenciar a sensibilização estética como processo de autoconhecimento, autoafirmação e identificação com seus 
parceiros para a intervenção crítica na cultura e na sociedade de um modo geral; 
18. Relacionar as manifestações e produções artísticas com seu contexto cultural, espacial e temporal de criação. 
19. Estabelecer relações entre as Artes Visuais, a Música, a Literatura, o Teatro e Dança com a formação do indivíduo; 
produção de textos escritos 
Em função do gênero, do meio de circulação e do interlocutor, importa saber: 1. Planejar a ação (fazer roteiro, rascunho); 
2. Estabelecer objetivo (para que o texto está sendo escrito?); 
3. Identificar explicitamente o interlocutor (para quem o texto está sendo escrito?); 
4. Estabelecer a tese (o que se pretende defender no texto); 
5. Reunir e selecionar argumentos; 
6. Construir quadros, esquemas, tabelas, listas; 
7. Fazer sinopses, resumos e sínteses de outros textos; 
8. Adequar o texto aos padrões de escrita (pontuação, parágrafo, concordância, ortografia); 
9. Saber usar material de consulta (fichas de leitura, anotações, dicionários, manuais); 



10. Fazer revisão (com auxílio de computador, do dicionário ou de outra pessoa); 
11. Saber analisar e usar um roteiro ou de um texto escrito por outra pessoa. 
12. Dispor de vocabulário da língua estudada que se aplique em situações do cotidiano; 
13. Problematizar os vínculos das Artes Visuais, a Música, a Literatura, o Teatro e Dança com a política, a história e a cultura; 
14. Compreender as articulações entre as Artes Visuais, a Música, a Literatura, o Teatro Dança com a Ideologia; 
15. Entender os nexos entre as artes Visuais, a Música, a Literatura , o Teatro e Dança com a formação do indivíduo; 
16. Identificar semelhanças entre as manifestações e produções artísticas apreciadas, relacionando-as a grupos de artistas 
Oralidade 
1. Ter domínio de sua fala e da audiência, o que implica fluência, articulação e planejamento; 
2. Saber usar recursos de escrita de apoio à oralidade; 
3. Fazer planejamento da ação (roteiro de exposição); 
4. Elaborar pauta de intervenção / orientação de debate; 
5. Montar esquemas / modelos / quadros de exposição / intervenção; 
6. Saber usar recursos técnicos de exposição, tais como transparências, quadros, cartazes; 
7. Produzir e interpretar comandos simples na língua estrangeira estudada; 
Conhecimento sobre língua e linguagem 
1. Conhecer o conceito de língua nacional e suas implicações sociais e políticas; 
2. Perceber a variedade linguística e as implicações do conceito de erro; 
3. Reconhecer e saber analisar o preconceito linguístico e seu modo de funcionamento; 
4. Perceber a importância da escrita como instrumento de participação social; 
 
MATEMÁTICA: 
Números e operações numéricas 
1. Conhecer o conceito de número irracional; 
2. Resolver problemas de contagem, que envolvam o princípio multiplicativo, pelas estratégias variadas sem o uso de fórmulas; 
3. Adquirir o conceito de proporção; 
4. Resolver problemas que envolvam grandezas direta e inversamente proporionais; 
5. Resolver situações-problema envolvendo juros, por meio de estratégias variadas, incluindo o uso de calculadora; 
6. Dispor de estratégias de resolução de equações e inequações de primeiro grau, inclusive sistema de duas equações com duas 
incógnitas; 
7. Saber calcular valor numérico de expressões algébricas, dados determinados valores para as variáveis; 
9. Determinar valores de variáveis envolvidas em fórmulas, quando dados os valores necessários a esta determinação seja direta ou 
dependa da resolução de equação de 1o grau. 
geometria, espaço e forma 
1. Representar e interpretar o deslocamento de um ponto num plano cartesiano por um segmento de reta orientado; 
3. Dominar o cálculo do perímetro de uma circunferência, dado o seu raio, e o cálculo da área de um círculo dado o seu raio; 
4. Compreender a noção de semelhança de figuras planas e usá-la na resolução de situações-problema. medidas 
1. Dominar as conversões de unidades de medida de grandezas de diferentes tipos; por exemplo, grandezas orientadas por uma razão 
(densidade, velocidade) ou produto (KWh) de duas outras; 
2. Compreender contas de água e luz, interpretando as medidas envolvidas e as tabelas de tarifação. 
Tratamento de informação e introdução à estatística 
1. Ler e interpretar dados expressos em gráficos de coluna, de setores e outros; 
2. Sintetizar informações em gráficos e estabelecer inferências a partir deles; 
3. Conhecer e aplicar em situações apropriadas os conceitos de média, moda e mediana; 
4. Interpretar dados de pesquisas de opinião e realizar inferências a partir deles. 

 



CIÊNCIAS HUMANAS 
1. Saber examinar e interpretar fontes históricas; 
2. Refletir sobre a história dos movimentos sociais; 
3. Compreender o processo de formação histórica do povo brasileiro e a forma como as diferentes etnias e culturas participam deste 
processo; 
4. Problematizar as relações entre a História e a formação do indivíduo; 
5. Organizar referenciais histórico-culturais que permitam a identificação de acontecimentos em tempo diversos, para estabelecer 
explicações para questões do presente e do passado; 
6. Identificar e analisar os poderes econômicos e institucionais em nível local, nacional e mundial; 
7. Identificar e analisar as lutas políticas e sociais em nível local, nacional e mundial, reconhecendo os processos históricos de produção e 
manutenção de diferenças e privilégios; 
8. Identificar e analisar as principais características da economia capitalista e seus efeitos na história; 
9. Desenvolver uma visão crítica da “identidade cultural” brasileira como possibilidade construir alternativas para a superação da 
exclusão, da opressão e dos preconceitos; 
10. Compreender os efeitos (positivos e negativos) do uso de recursos tecnológicos e dos meios de comunicação sobre a organização 
social e a vida cotidiana nos tempos de hoje e em comparação com épocas anteriores; 
11. Identificar, analisar e interpretar o papel das novas tecnologias e da cultura de consumo na sociedade brasileira e mundial; 
12. Reconhecer criticamente o sentido e a importância do patrimônio histórico- cultural e artístico na preservação da memória e das 
identidades políticas e sociais; 
13. Compreender os processos e acontecimentos sociais, econômicos, políticos e culturais fundamentais na constituição do mundo 
contemporâneo. 
14. Utilizar a linguagem gráfica para obter informações e representar a especialidade dos fenômenos geográficos; 
15. Conhecer e saber utilizar procedimentos de pesquisa em geografia para o estudo e a intervenção social; 
16. Compreender como, nos diferentes espaços, se manifestam e se interrelacionam as atividades econômicas, políticas e sociais; 
17. Entender as causas e as consequências de ocupação do espaço local, regional, nacional e mundial; 
18. Compreender o ambiente – o espaço em que homens e mulheres atuam – como fonte de vida e bem social; 
19. Interpretar os impactos da reestruturação produtiva (transformação tecnológica, neoliberalismo e globalização), no mundo da 
produção imediata quanto no espaço da reprodução social; 
20. Conhecer formas solidárias de organização econômico-social (economia solidária, geração de emprego e renda, alternativas ao 
emprego formal, cooperativismo) e perceber sua importância; 
21. Perceber o funcionamento e a lógica da distinção entre espaço público e espaço privado; 
22. Observar os processos de ocupação nacional e internacional do espaço com 
base na produção e circulação de bens; 
21. Compreender a organização do espaço urbano e a produção da segregação sócioespacial; 
22. Compreender as articulações entre espaço urbano e manifestações culturais; 
23.Compreender, na análise do espaço e de sua ocupação deles homens, como, por que e para que os diferentes grupos sociais e as 
pessoas utilizam objetos, técnicas e sistemas de ação em sua época; 
24. Compreender as relações entre o homem e a natureza como processos de adaptação consequentes das condições físico-naturais; 
25.Examinar e interpretar, pelo uso de imagens, gráficos e mapas, diferentes formas de organização social e de ocupação do espaço; 
26. Analisar o cotidiano geograficamente e ter consciência espacial dos fatos e fenômenos para além dos referenciais do senso comum; 
27. Observar e identificar as relações humanas inscritas como marcas no espaço, a partir de elementos sociais e culturais; 
28. Compreender a paisagem, o território e o lugar, identificando suas relações, problemas e contradições; 
29. Conhecer e usar diferentes linguagens e formas de expressão (gravura, literatura, dados estatísticos, documentos etc.) na percepção 
e análise da paisagem; 



CIÊNCIAS NATURAIS: 
1. Perceber a ciência como um processo de produção de conhecimento; 
2. Reconhecer que a ciência é um fenômeno histórico e perceber as implicações políticas, sociais e econômicas do fazer 
científico; incluir como descritor 
3. Estabelecer relações e estabelecer diferenças entre ciência e outras formas de conhecimento ou de percepção da realidade; 
4. Compreender a natureza como um organismo dinâmico, do qual o ser humano é parte integrante e agente de transformações; 
5. Conhecer os múltiplos significados do corpo e das dimensões do “cuidar de si” e do “cuidar do outro”; 
6. Perceber a dimensão pública da saúde: a organização do Estado, as políticas públicas e os efeitos da mercantilização da 
saúde; 
7. Reconhecer e avaliar na vida prática como o corpo é significado e atuado de formas diferenciadas, conforme a classe social, o 
gênero, a etnia e a idade; 
8. Identificar relações entre conhecimento científico, produção de tecnologia e condições de vida, no mundo de hoje e em sua 
evolução histórica; 
9. Compreender a tecnologia como meio para suprir necessidades humanas, 
distinguindo benefícios e riscos à vida e ao ambiente; 
10.Compreender a saúde como bem individual e comum que deve ser promovi- do pela ação coletiva; 
11. Conhecer, ainda que de maneira sucinta, as formas elementares da doença e da cura e os modelos terapêuticos (alopáticos, 
homeopático, aditivo, subtrativo, exorcista, sedativo etc.); 
12.Distinguir a medicina científica da medicina popular, tendo noções da prática médica e do atendimento das camadas 
populares, bem como das práticas alternativas de saúde; 
13.Utilizar apropriadamente conceitos científicos, tais como os relativos a energia, matéria, transformação, espaço, tempo, sistema, 
equilíbrio e vida; 
14.Entender a dinâmica do sistema solar; 15.Relacionar o dia e a noite com os movimentos de rotação da terra; 
16.Relacionar o ano com o movimento de translação da terra em torno do Sol; 
17.Relacionar as estações do ano com a duração do dia (período iluminado) em diferentes pontos da terra; 
18.Relacionar as diferentes faixas climáticas da Terra com o ângulo com que a luz do sol incide nelas; 
19.Identificar a atração gravitacional como a força que mantém pessoas e objetos presos ao solo ou que os faz cair; 
20.Identificar a atração gravitacional como a força que é responsável pelas órbitas de astros em torno de outros e também que 
causa as marés; incluir como descritor separado; 
21.Compreender que os corpos celestes vistos no céu estão a diferentes distâncias da Terra, tendo idéia da ordem de grandeza 
destas distâncias; 
22.Conhecer, de forma rudimentar, a teoria do “Big bang”; 
23.Conhecer o tratamento dado ao lixo coletado no lugar em que mora e em sua cidade; 
24.Conhecer os processos de reciclagem de lixo; 
25.Conhecer os efeitos que os diferentes tratamentos dados ao lixo têm sobre 
o meio-ambiente; 
26.Conhecer o processo de captação e tratamento da água e reconhecer a importância do uso racional da água; 
27.Conhecer as diferentes formas de produção de energia e, de forma inicial, o impacto ambiental de cada uma e reconhecer a 
importância do uso racional da energia; 
28.Identificar órgãos dos sistemas respiratórios e circulatórios; 
29.Conhecer alguns efeitos da poluição atmosférica e hídrica sobre o organismo; 
30.Conhecer as principais doenças cardiovasculares e as formas de sua prevenção e tratamento, percebendo a importância do 
exercício físico adequa- do ao grupo etário e características de cada indivíduo. 



EXPECTATIVAS PARA A FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES DA EJA - 2012 



Expectativas para a Formação de Professores da EJA - 2012: 

1) Possibiltar ao professor o estudo e a reflexão sobre a Legislação Geral da Educação de Jovens e Adultos, tanto 
na esfera Municipal, como também na Estadual e Federal; 
 
2) Possibilitar ao professor estudos sobre questões teórico-metodológicas acerca da Educação de Jovens e 
Adultos; 
 
3) Apresentar, possibilitar e dialogar com os professores o conceito de conhecimento cientifico, empírico, 
teológico e filosófico; 
 
4) Possibilitar ao professor que o mesmo reflita sobre as várias formas de se utilizar a metodologia de pesquisa em 
sala de aula; 
 
5) Desenvolver junto ao professor o perfil de orientador da pesquisa; 
 
6) Conduzir o professor a identificação de seus próprios interesses; 
 
7) Disponibilizar ao professor o conceito do que seja currículo integrado, trabalho coletivo e processual; 
 
8) Possibilitar ao professor a oportunidade de formular perguntas de pesquisa; 
 
9) Possibilitar ao professor o desenvolvimento da competência de planejar e projetar; 
 
10) Possibilitar  ao professor a leitura e escrita de forma dialogada com o texto em questão; 
 
11) Instrumentalizar os professores da EJA para a realização do planejamento por meio de expectativas de 
aprendizagem e elaboração de desc. de avaliação; 
 
12) Subsidiar teoricamente a elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos. 


