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EMENTA 

Neste momento é apresentado o resumo das finalidades da disciplina, evidenciando a relação desta 

com as propostas pedagógicas estabelecidas pelo projeto pedagógico da Escola. 

 

OBJETIVOS 

Os objetivos devem ser elaborados conforme a proposta da disciplina, tendo como base a utilização 

dos critérios finais dos quais resultam progressivamente as respostas de aprendizagem esperada. 

Para se traçar objetivos significativos é necessário considerar todo e qualquer objeto de  aprendiza-

gem. Os conteúdos devem ir além do conteúdo específico da disciplina; sendo assim incluem-se os 

conteúdos:  

 Conceituais (saber: fatos, conceitos, princípios); 

 Procedimentais (saber fazer); 

 Atitudinais (ser: valores, normas e atitudes). 

 

Os objetivos são redigidos iniciando-se com o verbo no infinitivo, que explicita a operação de pen-

samento que se pretende desenvolver (exemplo: analisar criticamente, aplicar, compreender, criar. 

etc.) e o conteúdo específico da disciplina. 

 

FUNÇÕES MENTAIS E VERBOS SUGERIDOS E QUE PODEM SER USADOS EM CADA 

NÍVEL DE DOMÍNIO COGNITIVO 

Segundo Johnson, Rite B. Johnson, Sturat R. seis são as funções mentais 

CONHECIMENTO COMPREENSÃO APLICAÇÃO ANÁLISE SÍNTESE AVALIAÇÃO 

Definir Traduzir Interpretar Distinguir Compor Julgar 

Repetir Reafirmar Aplicar Analisar Planejar Avaliar 

Apontar Discutir Usar Diferenciar Compor Taxar 

Inscrever Descrever Empregar Calcular Esquematizar Validar 

Registrar Explicar Demonstrar Experimentar Formular Selecionar 

Marcar Expressar Dramatizar Provar Coordenar Escolher 

Recordar Identificar Praticar Comparar Conjugar Valorizar 



Nomear Localizar Ilustrar Contrastar Reunir Estimar 

Relatar Transcrever Operar Criticar Construir Medir 

Sublinhar Revisar Inventariar Investigar Criar  

Relacionar Narrar Esboçar Debater Erigir  

Anunciar  Traçar Examinar Organizar  

   Categorizar Prestar  

 

Fases da Avaliação: 

a. Inicial: detectar ou diagnosticar as habilidades que os educandos já possuem antes da exe-

cução de um programa de curso e aquelas a serem desenvolvidas. 

b. Formativa: oportunizar as habilidades não adquiridas através da elaboração de um plano de 

curso que seja flexível a correções de pilotagem de acordo com a evolução do educando. 

c. Recapitulativa: medir as habilidades adquiridas pelos educandos durante a fase formativa. 

 

OBJETIVOS 

São metas estabelecidas ou resultados previamente determinados. Indicam aquilo que o aluno deve-

rá ser capaz de fazer como consequência de seu desempenho em determinadas atividades. O estabe-

lecimento de objetivos orienta o professor para selecionar o conteúdo, escolher as estratégias de 

ensino e elaborar o processo de avaliação. E orienta também o aluno.  

 

OBJETIVOS GERAIS 

São aqueles mais amplos e complexos, que poderão ser alcançados, por exemplo, ao final do curso,  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Referem-se a aspectos mais simples, mais concretos, alcançáveis em menor tempo, como, por 

exemplo, aqueles que surgem ao final de uma aula ou de um período de trabalho e, em geral, expli-

cam desempenhos observáveis. 

Características: 

a)  Realismo 

b)  Viabilidade 

c)  Especificidade 

d)  Perspectiva com relação ao futuro 

 

CONTEÚDOS 

Trata-se de um conjunto de temas ou assuntos que são estudados durante o curso em cada discipli-

na. Tais assuntos são selecionados e organizados a partir da definição dos objetivos. 

Neste item, será listado todos os conteúdos de aprendizagem importantes e fundamentais  para atin-

gir as finalidades e os objetivos da disciplina. É importante que a escolha destes privilegie alguns 

aspectos como continuidade, desafios e que  sejam desenvolvidos de forma contextualizada. 

 

CONCEITO, TEORIA E COMPETÊNCIAS 

A competência relaciona-se ao “saber fazer algo” e envolve uma série de habilidades. 

“A competência é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para exercer 

determinada atividade e também o desempenho expresso pela pessoa em determinado contexto”.  

(Carbone, 2006) 



“Competência profissional é a capacidade de articular, mobilizar e colocar em ação valores, conhe-

cimentos e habilidades necessários para o desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas 

pela natureza do trabalho”. 

 (Parecer CEB nº 16/99, Res. nº 04/99, CNE) 

“Competência é a faculdade de mobilizar diversos recursos cognitivos – que inclui saberes, infor-

mações, habilidades operatórias e principalmente as inteligências – para com eficácia e pertinência, 

enfrentar e solucionar uma série de situações ou de problemas”.  

(Perrenoud, 2000) 

 

POR QUE UMA PROPOSTA CURRICULAR ORIENTADA POR COMPETÊNCIAS? 

Porque é na aprendizagem de conteúdos que se dá a construção e desenvolvimento de competên-

cias; elas propiciam situações de aprendizagem focadas em situações-problema..., possibilitando a 

interação dos diferentes conhecimentos. 

 (DCN, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABILIDADES 

“aptidão, destreza, disposição para alguma coisa”. (AURÉLIO) 

Potencialidade para exercer liderança, para artes, para matemática, filosofia etc.  

Habilidades são consideradas como algo menos amplo do que as competências. Assim, a competên-

cia estaria constituída por várias habilidades. Uma habilidade não "pertence" a determinada compe-

tência. A mesma habilidade  pode contribuir para competências diferentes. 

Comunicação é uma habilidade que pode ser utilizada por um bom    professor, um gestor, um radi-

alista, um advogado. Em cada caso, essa habilidade compõe competências diferentes. 

 

 

 SABER 

Conhecimento 

 

COMPETÊNCIA 

 SABER FAZER 

Habilidade 

 SABER SER 

Atitude 



 

METODOLOGIA 

A metodologia deve ser apresentada com muita clareza evidenciando a forma como o conhecimento 

vai ser trabalhado. Deve indicar os movimentos didático-pedagógicos que estarão presentes no de-

senvolvimento das atividades. 

Esse componente do plano exige a especificação de como o professor irá valorizar o conhecimento 

prévio dos alunos, articulando o novo conhecimento com a realidade e analisando-o em relação ao 

conhecimento anterior do aluno.  

Estratégias: são os meios utilizados para organizar a aprendizagem. É importante selecionar as es-

tratégias adequadas para os objetivos propostos. 

 

QUADRO DAS ESTRATÉGIAS 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS 

Conhecimento do grupo 

- Desbloqueio; 

- Manifestação de ex-

pectativas. 

 Apresentação simples; 

 Apresentação cruzada em duplas;  

 Complementação de frases;  

 Desenhos em grupo;  

 Deslocamentos físicos pela sala ou fora dela;  

 Tempestade cerebral 

Aquisição de Conhecimen-

tos 
 Leitura de textos. 

 Leitura com roteiro de questões. 

 Atividade de campo. 

 Pesquisa – Coleta de dados. 

 Aulas expositivas com recursos áudio visuais. 

 Aulas expositivas dialogadas. 

 Visitas orientadas. 

 Estudo de caso. 

Desenvolvimento de  

habilidades 
 Desempenho de papéis (representação estática ou dinâmi-

ca). Teatro 

 Atividades em grupos. 

 Painel Integrado. 

 Trabalho em pequenos grupos. 

 Grupos de oposição. 

 Aulas práticas 

 Dinâmica de grupo. 

Aquisição de Conhecimen-

tos 
 Leitura de textos. 

 Leitura com roteiro de questões. 

 Atividade de campo. 

 Pesquisa – Coleta de dados. 

 Aulas expositivas com recursos áudio visuais. 

 Aulas expositivas dialogadas. 

 Visitas orientadas. 

 Estudo de caso. 



Desenvolvimento de Atitu-

des 
 Debates em pequenos grupos com posições diferentes. 

 Dramatização, teatro 

 Estudo de caso. 

 Relatórios com opiniões fundamentadas. 

 Estágios. 

Confronto com a Realidade 
 Estágios. 

 Atividade de campo. 

 Pesquisa de opinião. 

 Estudo de caso. 

 Estudo do meio. 

Desenvolvimento da capa-

cidade de trabalho em 

equipe 

 Espaços de sala de aula propícios (grupos) 

 Pequenos grupos com uma só tarefa. 

 Pequenos grupos com tarefas diferentes. 

 Painel integrado. 

 Diálogos sucessivos. 

Iniciativa na busca de in-

formações 
 Projetos de pesquisa. 

 Estudo do meio. 

 Estudo de caso. 

 Uso dos Lab. Inform. 

 Uso do Lab. de Ciências 

 Bibliotecas 

 

Perfil do Aluno Concluinte da Educação Básica 

 Leitor das linguagens e das ciências e suas tecnologias 
 com organização de pensamento  

 com autonomia 

 com vivências 

 Textualizador das áreas do conhecimento 
 com coerência 

 com argumentos 

 com domínio do vocabulário  

 Capaz de resolver problemas em situações inéditas 
 relacionando teoria com a prática 

 experienciando novas situações 

 aceitando desafios 

 aplicando conhecimentos  

 estabelecendo conclusões 

 

“Só aprende aquele que se apropria do aprendido, transformando-
o em apreendido, com o que pode, por isso mesmo, reinventá-lo; 
aquele que é capaz de aplicar o aprendido-apreendido a situações 
existenciais concretas.”  

Paulo Freire 


