SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE PROJETOS ESTRATEGICOS DA EDUCAÇÃO- CEPEE

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

PROPOSTA PEDAGOGICA PARA ATUAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS NAS UNIDADES
ESCOLARES DE TEMPO INTEGRAL

Salvador/Bahia
Julho de 2019

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
RUI COSTA DOS SANTOS

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
JERÔNIMO RODRIGUES SOUZA

COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DA EDUCAÇÃO
MARCIUS DE ALMEIDA GOMES

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL
ASTOR VIEIRA JÚNIOR

EQUIPE DE ELABORAÇÃO
ERICARLAS ALMEIDA ROSÁRIO
FABIO FERNANDES BARBOSA
FRANCINE COSTA OLIVEIRA
HILMARA BITENCOURT DA SILVA BORGES
JOÃO LINO NASCIMENTO NETO
JOSÉ FERNADES MACIEL GUIMARAES
MARIA IVANILDES FERREIRA NOBRE
PATRICIA OLIVEIRA SANTOS
SHIRLEY CONCEIÇÃO SILVA DA COSTA
JOCIVALDO BISPO DA CONCEIÇÃO DOS ANJOS

Sumário
1. APRESENTAÇÃO ........................................................................................................... 4
2. ORIENTAÇÕES PRÉVIAS A ATUAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS ..................................... 4
2.1. ASPECTOS OPERACIONAIS .................................................................................... 4
2.2. SER APRESENTADO A PROPOSTA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO
INTEGRAL ............................................................................................................... 5
2.3. PROPOSTA PEDAGÓGICA ....................................................................................... 5
2.4. CURRÍCULO ............................................................................................................... 6
2.5. ARTICULAÇÃO COM OS PROJETOS ESTRATÉGICOS DA EDUCAÇÃO.............. 6
3. ALINHAMENTO COM AS 10 COMPETÊNCIAS GERAIS DA BNCC................................. 7
3.2. EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE ESCOLAR ........................................................... 8
3.3. ESCOLAS CULTURAIS ............................................................................................ 10
3.4. PROGRAMA CIÊNCIA NA ESCOLA ........................................................................ 11
3.5. CENTRO JUVENIL DE CIÊNCIAS E CULTURA ...................................................... 16
3.6. EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SAÚDE........................................................................ 16
3.7. PROJETOS ARTÍSTICOS ........................................................................................ 21
3.8. MAIS POSSIBILIDADES ........................................................................................... 21
REFERÊNCIAS ........................................................................................................................... 23
ANEXO I ..................................................................................................................................... 24

1.

APRESENTAÇÃO

Por meio do Edital 02/2019, o Governo do Estado da Bahia convocou
estudantes dos cursos de Letras, Matemática e Educação Física para atuarem
em unidades escolares da Rede Estadual de Ensino, na condição de estagiários,
com o objetivo de dinamizar o currículo numa ação articulada e integrada com
a equipe gestora e dos docentes das unidades escolares, com propósito de
nortear novas estratégias através de diversos programas, projetos e ações que
já vem sendo desenvolvidos com foco na promoção da educação integral em
todo o Estado da Bahia.
A Educação Integral trata de uma concepção de educação que
compreende a formação do sujeito em sua integralidade de forma
multidimensional, ou seja, nos aspectos cognitivo, afetivo, subjetivo, corporal,
intelectual, artístico, político, entre outros e também visando à formação
omnilateral (despertar e ampliar nos sujeitos a abertura e disponibilidade para
saber, dominar, gostar e sobretudo conhecer a diversidade de mundos). Diante
disso, a Coordenação de Projetos Estratégicos da Educação através da Diretoria
de Educação Integral elaborou esse material para articular os projetos e
programas que compõem as múltiplas possibilidades de ofertas de educação
integral na rede pública do Estado da Bahia, afim de fortalecer os trabalhos
pedagógicos das Unidades Escolares de Tempo Integral.
O presente documento sistematiza orientações para a condução da
atuação dos estagiários alocados em escolas de tempo integral da Rede
Estadual de Ensino. Não se pretende um manual ou mesmo um receituário. Esse
documento se constitui como uma proposta que deverá ser adaptado as
realidades de cada escola e cada turma.
Ressaltando que esta proposta atende às escola de educação em tempo
integral com ampliação de carga horária, um maior tempo de permanência na
unidade e de convívio escolar, tendo como princípio, a diversificação dos tempos
e espaços de aprendizagem, devemos atentar para atividades integradoras de
letramento, de iniciação científica, de esporte, de arte e cultura, promover a
valorização da leitura em todos os campos do saber, desenvolvendo a
capacidade de letramento dos alunos, articular teoria e prática, vinculando o
trabalho intelectual com atividades práticas experimentais e desenvolver a auto
estima do educando no tocante ao despertar de suas potencialidades e
competências como ser multidimensional.
2. ORIENTAÇÕES PRÉVIAS À ATUAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS
2.1 Aspectos operacionais
Os estagiários devem atuar em sala de aula sob a orientação e supervisão
do professor referente ao componente curricular que deve estar,
impreterivelmente, in loco em todos os momentos pedagógicos.
A carga horária dos estagiários deve ser programada conforme número
de turmas, preferencialmente, 2h por turma, respeitando a carga horária semanal
de 20h prevista no Edital 02/2019.
É de atribuição do professor do componente curricular, do coordenador
pedagógico e/ou do articulador do Proei a validação e o acompanhamento do
plano de aula do estagiário em articulação com os articuladores de área.

Os planos de aula devem observar os resultados das avaliações
diagnósticas do Sistema de Avaliação Baiano da Educação - SABE
(http://escolas.educacao.ba.gov.br/sabe)
e
o
Boletim
Pedagógico
(http://www.educacao.ba.gov.br/midias/documentos/boletins-pedagogicossabe).
Preferencialmente, os estagiários devem atuar na carga horária
disponibilizada para os componentes curriculares Língua Portuguesa e
Matemática. Os estagiários de Educação Física, preferencialmente, atuarão no
componente Práticas Desportivas. Todavia, podem ser ajustados de acordo com
as demandas da unidade escolar.
Havendo outras ofertas além do tempo integral, na unidade escolar, os
estagiários poderão ter suas cargas horárias distribuídas para esse público,
também.
2.2. Ser apresentado a proposta de Educação Integral em Tempo
Integral
Importante ressaltar para o profissional docente em formação que
educação em Tempo integral refere-se à ampliação não apenas do tempo, mas
sobretudo das oportunidades de aprendizagens significativas dos estudantes na
escola alicerçada em um currículo que além das áreas dos conhecimentos
comum a rede de educação nacional, também contemple os conhecimentos
locais específicos de cada comunidade escolar.
2.3. Proposta Pedagógica
A proposta pedagógica do O ProEI compreende a formação do sujeito
como um processo de desenvolvimento de caráter omnilateral, que considera a
multidimensionalidade do sujeito e suas relações com os fatores históricos,
culturais e sociais que configuram sua existência. Entende também que a escola,
para além de ser um prédio físico institucionalizado, é composta por pessoas
que possuem histórias, produzem cultura e manifestam desejos e que possui a
função social de formar indivíduos para emancipação e, ainda, que o
conhecimento é produzido historicamente, no interior das relações sociais.
Assim, numa proposta de Educação Integral, com ampliação dos
espaços, tempos e oportunidades de ensino aprendizagem com vistas à
formação humana integral, é necessário garantir o lugar de um currículo
integrado que, para além de ser disciplinar, corrobore para o pleno
desenvolvimento humano e social dos estudantes, em todas as suas dimensões
a partir da construção de conhecimentos e saberes sociais. Desta forma,
também é importante que os estagiários tenham consciência de que as ações
pedagógicas que são planejadas e desenvolvidas na escola traduzem também
escolhas e ações políticas que influenciam diretamente no cumprimento do papel
social da escola.

2.4.

Currículo

O currículo integrado do ProEI orienta-se pelas diretrizes curriculares
nacionais e pelas diretrizes estabelecidas pela Secretaria da Educação do
Estado da Bahia, promovendo a articulação curricular entre os conteúdos
disciplinares da Base Nacional Comum e os conteúdos da Parte Diversificada,
tendo como fundamento a interdisciplinaridade e a produção de saberes
diversos.
2.5.

Articulação com os Projetos Estratégicos da Educação

Considerando as discussões sobre Educação Integral, torna-se
importante compreendermos qual o sentido e o papel da educação na formação
e no desenvolvimento dos atores sociais envolvidos no contexto. Desta forma, a
intenção primordial foi constituir um Programa de Educação Integral:
Com a devida clareza, fundado em bases conceituais, políticas e
sociais que considerem os sujeitos sociais que compõe o sistema
público de ensino da Bahia, tendo em vista que a escola pública
cumpra o seu papel de formar cidadãos críticos, políticos, em sua
totalidade e com a devida efetividade, eficiência e eficácia
(SEC/BAHIA, 2014, p. 11).

Com vistas ao atendimento de seus objetivos, e especificamente aos do
Edital 02/2019, o Programa de Educação Integral construiu uma rede de ações
articuladas com os Projetos Estratégicos da Educação de maneira a corroborar
com a promoção de um processo de formação escolar mais global, fortalecendo
as aprendizagens em diversos campos: o cognitivo, o emocional, o cultural, o
ético, o político, o social entre outros (SEC/BAHIA, 2014, p. 42).
Desta maneira, a articulação com os Projetos Estratégicos da Educação:
Educação Física e Esporte Escolar, Escolas Culturais, Projetos Artísticos, Centro
Juvenil de Ciência e Cultura, Programa Ciência na Escola e Educação Ambiental
e Saúde, representa a consolidação de uma única ação em prol da escola
pública na Bahia: fortalecer as aprendizagens (SEC/BAHIA, 2014, p. 41-42).
3. ALINHAMENTO COM AS 10 COMPETÊNCIAS GERAIS DA BNCC
As atividades propostas estão alinhadas com as Competências Gerais da
Base Nacional Comum Curricular, conforme descrito no Quadro 1.
COMPETÊNCIA
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente
construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para
entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e
colaborar para a construção de uma sociedade justa,
democrática e inclusiva.
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem
própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a
análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver
problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos
conhecimentos das diferentes áreas.
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e
culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas
diversificadas da produção artístico-cultural.
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora,
como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem
como conhecimentos das linguagens artística, matemática e
científica, para se expressar e partilhar informações,
experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, além
de produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.
5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação
e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas
diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se
comunicar, acessar e disseminar informações, produzir
conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e
autoria na vida pessoal e coletiva.
6. Capacidade de gerir a própria vida e estabelecer metas,
planejar e perseguir com determinação e esforço projetos
presentes e futuros, desenvolver compreensão sobre o mundo
do trabalho, lidar com o estresse, a frustração e a adversidade e
a capacidade de autoavaliação.
7. Argumentar com base em fatos, dados e informações
confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de
vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos
humanos, a consciência socioambiental e o consumo
responsável em âmbito local, regional e global, com

PROJETO(S)
Escolas Culturais
Ciência na Escola

Ciência na Escola

Projetos Artísticos
Ciência na Escola
Educação
Física
Esporte Escolar
CJCC
Ciência na Escola

e

CJCC
Ciência na Escola

Ciência na Escola

Educação Ambiental e
Saúde
Ciência na Escola

posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos
outros e do planeta.
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e Educação
Física
e
emocional, compreendendo- se na diversidade humana e Esporte Escolar
reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e Educação Ambiental e
Saúde
capacidade para lidar com elas.
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a Educação
Física
e
cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao Esporte Escolar
outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da
diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes,
suas identidades, suas culturas e suas potencialidades, sem
preconceitos de qualquer natureza.
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, Educação
Física
e
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, Esporte Escolar
tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos,
inclusivos, sustentáveis e solidários.
Quadro 1 – Relação entre os Projetos Estratégicos para Educação e possibilidades
diversas de relação com as 10 competências da BNCC.

3.1 Educação Física e Esporte Escolar
Os jogos têm por objetivo promover as práticas esportivas, bem como,
resgatar a cultura corporal do movimento e potencializar competências como
liderança, disciplina, comprometimento, responsabilidade e determinação, e
assim contribuir para a integração e o fortalecimento de laços de convívio entre
os membros da comunidade escolar, além de proporcionar a experiência e
participação de todos os estudantes.
Essa visão sobre as práticas esportivas é apresentada por Pereira (1988)
da seguinte forma: O esporte é um elemento cultural diferenciado, com grande
abrangência e dependências, é componente da cultura universal que alia a
saúde à alegria, que serve tanto à educação como ao lazer. Sua prática tem tal
apelo que cria um verdadeiro espírito esportivo (p. 223).
I.

Ementa:
Estudo Corporal do Movimento: Identificação e compreensão da anatomia
geral do ser humano como um todo. A anatomia humana como base para o
movimento humano na educação física e desportos. Recreação e lazer:
Caracterização e evolução conceitual de trabalho, recreação e lazer nas
diferentes sociedades; vivências de lazer e recreação; classificação de jogos e
atividades recreativas; recreação e o lazer a partir de uma dimensão
interdisciplinar. Desenvolvimento, Aprendizagem Motora: Conhecimentos
básicos sobre o processo de crescimento e desenvolvimento do comportamento
motor ao longo da vida e sua relação com o processo de aprendizagem do
movimento humano nas diferentes atividades físicas, propostas em âmbito
escolar. Atividade Física e Saúde: Noções gerais sobre os conhecimentos que
envolvem os programas de atividade física e saúde e conhecimentos sobre
traumatismo, contusões e choques traumáticos.
II.

Fundamentação Teórica:
O Esporte é um dos fenômenos modernos mais importantes da
contemporaneidade. No âmbito escolar, torna-se um componente de
conhecimento da área da Educação Física. Como cultura corporal, se constitui

na nossa sociedade, a partir de três dimensões sociais. É função da escola
proporcionar o acesso ao conhecimento do estudante em formação a
compreensão do esporte de alto rendimento, o esporte para o lazer e o esporte
educacional.
A escola como espaço social e de desenvolvimento do ensino e da
aprendizagem que tem o papel de socializar o conhecimento, deve assumir a
tarefa de desenvolver capacidades, habilidades e construir atitudes que
contribuam para melhoraria da qualidade de vida das pessoas.
Os jogos e diferentes desafios de movimento introduzem os alunos no
universo da consciência corporal e vão abrindo espaço para a aprendizagem dos
fundamentos das diferentes modalidades esportivas.
III.

Sugestão de Atividades Esportivas:
Historicamente as práticas esportivas mais trabalhadas nas aulas de
Educação Física no âmbito escolar são as atividades de quadra: basquete,
futsal, vôlei e handebol. Entretanto, esse grande fenômeno não deve se resumir
a essas quatro modalidades. A Educação Física baiana já demonstra, na prática,
a necessidade e importância de ampliar o rol das modalidades nas discussões
sobre esporte.
Em nossas escolas, bem como nos Jogos Escolares da Rede Pública
(JERP), efetivamente, podemos notar a presença de modalidades, inclusive, que
não são tão praticadas por nossa cultura como Badminton, Beisebol e o Rúgbi.
E lutas, através das modalidades esportivas de combate. Precisamos nos
atentar também a respeito das questões Étnico Raciais. Quais as atividades das
nossas matrizes indígenas, africanas e afro-brasileiras que poderiam se
enquadrar como práticas esportivas e serem trabalhadas pedagogicamente na
escola?
Podemos observar, através dos Jogos Indígenas, atividades como
zarabatana, arco e flecha. Além disso, existem diversos jogos de tabuleiro como
Jogo da Onça que faz parte da nossa cultura ancestral, bem como os africanos
Shisima e Mancala. Ao tratar das modalidades esportivas de combate, é
importante contemplar também a contribuição dos nossos ancestrais no que diz
respeito a essa temática. Temos o Hukahuka, Marajoara, Maculelê e Derruba
Toco.
Quanto tratamos de práticas esportivas, a vivência é de extrema
importância para a apreensão. Entretanto, não podemos invisibilizar questões
que permeiam esse universo e que fazem parte de discussões do nosso
cotidiano social como questões de gênero, violência, uso de drogas, homofobia,
racismo.
Todos esses temas estão presentes na sociedade e possuem reflexos no
fenômeno esporte. É papel da escola estimular a reflexão crítica sobre todas
essas questões e as práticas esportivas são ótimas estratégias pedagógicas
para fortalecermos uma formação crítica e emancipatória para a nossa
juventude.
Para tanto, sugerimos um “cardápio” de atividades esportivas aos
estudantes, tais como:
Oficinas de Esportes: Modalidades Individuais (Atletismo: Corridas,
Saltos, Arremessos; Natação; Lutas: Luta Olímpica, Judô, Capoeira; Vôlei de

Praia; Xadrez; Tênis de Mesa); Modalidades Coletivas (Basquetebol, Futsal;
Handebol, Voleibol); etc.
Atividades Territoriais: Experiências Inovadoras (Corrida de Orientação,
Futebol de Travinha, Rugby, Trilha, Surf); Caminhada; Passeio Ciclístico; etc.
Materiais:
Esporte de Invasão
https://drive.google.com/open?id=1MeAKFwhYbCdAti1QBUCmvyew-wzA0JZY

Esporte de marca e com rede divisória ou muro
https://drive.google.com/open?id=1vLvP7nuczGdf7_e1K-lwzlPNRvliD39T

Ginástica, dança e atividade circense
https://drive.google.com/open?id=1O69ufwlFf6dJmK5ju9z_PkzWsdudstcf

Lutas, capoeira e práticas corporais de aventura
https://drive.google.com/open?id=1NhX73Y7TTotNjo5IzumQZY-oVNC0Xje4

3.2 Escolas Culturais
(Para as unidades de Tempo Integral que abrigam o Projeto)

Projeto Escolas Culturais desenvolvido por meio da iniciativa
interinstitucional firmada entre as Secretarias da Educação (SEC), Secretaria de
Cultura (Secult BA) e Secretaria de Justiça Direitos Humanos e Desenvolvimento
Social (SJDHDS), com o objetivo de fomentar ações que promovam o encontro
entre o projeto pedagógico de escolas públicas e as experiências culturais em
comunidades locais e nos diversos territórios.
O projeto é estruturado a partir do paradigma de desenvolvimento social
e de condução das políticas públicas que reafirmam o compromisso com as
pessoas, com a redução das desigualdades, com a emancipação e autonomia
dos segmentos populacionais em situação de vulnerabilidade social.
Ainda que façam parte do Projeto Escolas Culturais, as unidades
escolares da Rede Estadual já desenvolvem diversos projetos e atividades
relacionados à cultural local, por isso, sugerimos que as escolas se apropriem
da metodologia e atividades escolhidas pelas Escolas Culturais, de modo a
potencializar suas práticas.
A proposta metodológica desse trabalho, pauta nas relações da DançaTeatro com a Dança de Rua, relacionando essas duas vertentes artísticas,
aliando-as às diversas modalidades da Dança e, principalmente, às múltiplas e
diversas influências culturais que constituem uma construção coreográfica na
Rede Estadual de Ensino do Estado da Bahia.
Essa coordenação propõe o incentivo à criação de espaços de
expressões da dança com a participação da comunidade escolar e do entorno,
como forma de diálogo das questões de identidade cultural do território,
proporcionando a ampliação para outros espaços.
Materiais:
Curso de formação em dança
https://drive.google.com/open?id=1AzG8VwRkfQ89gG_hTIkn_iVTEx0dkbXG

Matriz Geral - Escolas Culturais – AUDIOVISUAL

https://drive.google.com/open?id=1xmZ4wAQXho7F7DeLNJc-1pIO5RynzRa7
3.3 Programa Ciência na Escola
O Programa Ciência na Escola (PCE) é uma ação estratégica da
Secretaria da Educação do Estado da Bahia que visa promover a Educação
Científica para professores e estudantes da Educação Básica. Tendo em vista o
seu propósito, o PCE atua em cinco dimensões: Disseminação de inovações
tecnológicas na educação; Formação de professores integrada a prática escolar;
Orientação e acompanhamento da gestão pedagógica; Promoção do
desenvolvimento endógeno local; Produção, divulgação, popularização e
apropriação das tecnociências.
I.

Ementa:
Deverá desenvolver atividades que integram teoria e prática,
compreendendo a organização, desenvolvimento de conhecimentos científicos
e atividades que estimulem projetos de enriquecimento curricular de formação
integral dos estudantes nas diversas áreas das ciências e suas tecnologias, com
vistas no desenvolvimento de habilidades, saberes e competências referentes a
BNCC para a convivência, o trabalho coletivo e a promoção do bem-estar
biopsicossocial. Para tal, deverá contemplar alfabetização/letramento científico
com ações de aprimoramento dos descritores associados a procedimentos de
leitura; implicações do suporte, gênero e/ou enunciador na compreensão do
texto; relação entre textos; coerência e coesão no processamento do texto;
relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido; variação linguística;
espaço e forma; grandezas e medidas; números e operações/álgebra e funções;
tratamento da informação; saúde; lazer ativo; práticas corporais e promoção da
saúde.
II.

Fundamentação:
A concepção epistemológica do Ciência na Escola tem maior aderência
com a Parte Diversificada, mas especificamente ao componente curricular
Iniciação Científica. O componente curricular deverá desenvolver atividades que
integram teoria e prática, compreendendo a organização e o desenvolvimento
de conhecimentos científicos nas áreas das ciências exatas, da natureza e
humanas. Nessa perspectiva, o campo de ação curricular da proposta de
educação científica e empreendedora é capitaneada por todas as áreas do
conhecimento.
Destarte, o Ciência na Escola propõe um conjunto de ações estratégicas
para dinamizar o currículo, possibilitando aprendizagens colaborativas. Para
tanto, propõe as seguintes metodologias: Educação contextualizada;
Transposição didática; Problematização; Aprendizagem Baseada em
Problemas; Aprendizagem Significativa; Ensino pela Pesquisa; Pesquisa–ação
com caráter participativo, impulso democrático e contribuição à mudança social.
Para Silva (2010), o currículo é uma seleção cultural de conhecimentos,
saberes e práticas de ensino-aprendizagem que, produzidos em contextos
históricos determinados, precisam ser ensinados pela escola a fim de garantir
aos educandos o direito aos conhecimentos, produzidos socialmente, aos quais
não teriam acesso por outras vias. Desta maneira, o Ciência na Escola,
alicerçada à Parte Diversificada, apresenta ações que ampliam o repertório

acadêmico dos estudantes para consolidar aprendizagens significativas. Por ser
complexo e envolver dimensões múltiplas, é importante observar suas
articulações para melhor compreender o currículo. Nessa perspectiva, as ações
do Ciência na Escola estão articuladas com a concepção de currículo em ação,
definido por Sacristán (1998).
O currículo em ação: compreende o que acontece, na prática, entre o
professor e os alunos. É o conjunto de escolhas que o professor ou
educador faz para desenvolver suas práticas de ensino (Educação &
Participação, 2017)

Considerando o currículo em ação, o PCE sugere algumas estratégias
para os estagiários do PROEI na implementação da proposta do Ciência na
Escola.
III.
•
•
•
•
•

Sugestões de oficinas, atividades, sequências didáticas:
Colaborar com os projetos de pesquisa já em andamento, bem como
orientar na construção de novos projetos de pesquisa;
Realizar oficinas de metodologia científica, favorecendo a apropriação
dos documentos oficiais da Feira de Ciências, Empreendedorismo e
Inovação da Bahia - FECIBA;
Orientar a realização de cursos gratuitos online;
Aplicar e elaborar SD;
Orientar os estudantes nos Clubes de Ciências.

IV.

Proposta de avaliação da aprendizagem:
A avaliação será efetivada transversalmente, por meio da oralidade,
escrita, leitura e interpretação textual, analisando ao ajustamento do gênero ao
contexto de uso, além disso, a utilização apropriada das marcas linguísticas.
Será observado o progresso na concretização das atividades, ou seja, a
realização das atividades propostas em sala e extraclasse como parâmetro para
sanar as dificuldades apresentadas pelos educandos e sinalizadas pelos
educadores.
Resolução de situações-problemas de forma contextualizada e
interdisciplinar; análises de figuras geométricas; construção de fichamentos dos
assuntos propostos; realização de pesquisas sistemáticas e com cunho
científico; trabalhos em grupo; construção por meio de atividades práticas.
V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Indicadores:
Quantidade de Clubes de Ciências criados nas escolas;
Números de projetos submetidos à FECIBA;
Realização de Feiras Escolares;
Números de certificados dos cursos online;
Números de certificados do curso “Metodologia Científica”;
Participação em olimpíadas do conhecimento;
Número de SD aplicadas;
Número de SD elaboradas.

VI.

Instrumentos:

SD – A Matemática do Tangram na sala de aula. Práticas para compartilhar. V.
01, p. 98
SD – Hábitos de vida saudáveis ajudam a prevenir hipertensão e diabetes.
Práticas para compartilhar. V.01. p. 134
SD – Envelhecer faz parte da vida. Práticas para compartilhar. V.01 p. 124
SD – Bahia cantada: memória e identidade. Práticas para compartilhar V. 01 p.
58
SD – Diversidade linguística e origem cultural. Práticas para compartilhar V. 01.
p. 61
SD – Como usar a escala de um mapa? Bahia, Brasil: espaço, ambiente e
cultura. p.59
SD – Qual a distância? De olho no mapa e com o pé no chão. Bahia, Brasil:
espaço, ambiente e cultura. p.87
SD – Como transformar milhares de quilômetros em centímetros? Bahia, Brasil:
espaço, ambiente e cultura. p.93
SD – Rio São Francisco em Imagem: como ler um infográfico? Bahia, Brasil:
espaço, ambiente e cultura. p.125
SD – Energia para viver. De onde vem? Bahia, Brasil: vida, natureza e
sociedade. p.154
SD- São os gráficos indicadores gráficos? Do quê? Bahia, Brasil: vida, natureza
e sociedade. p.184
Eixo cultura. Card – Bahia em letras. Bahia, Brasil: identidade, trabalho e
inovação.
Eixo Saúde. Card – Você tem fome de que? Bahia, Brasil: identidade, trabalho e
inovação.
Eixo Saúde. Card –Atitude saudável. Bahia, Brasil: identidade, trabalho e
inovação.
PLATAFORMAS DIGITAIS
Cursos on-line:
UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
https://avaacademico.ufrb.edu.br/
Leitura e Produção de Textos Acadêmicos - (68h)
Normas ABNT aplicadas a Trabalhos Acadêmicos - (20h)
Curso Flavonoides em Alimentos - (68h)
USP – Universidade de São Paulo
APICE - Aprendizagem Interativa em Ciências e Engenharia
http://apice.febrace.org.br/
Metodologia da Pesquisa e Orientação de Projetos de Iniciação Científica
(30h). Organização e Realização de Feiras de Ciências e Engenharia (30h)
Fundação Bradesco
16h - Oficina de Língua Portuguesa (Gramática)
https://www.ev.org.br/curso/educacao-e-pedagogia/apoio-aestudantes/oficina-de-lingua-portuguesagramatica?return=/cursos/educacao-e-pedagogia

Módulo 1 – Entendendo a frase / Módulo 2 – O período composto / Módulo 3
– Subordinação adjetiva e adverbial / Módulo 4 – Paralelismo
40h - Comunicação Escrita
https://www.ev.org.br/curso/educacao-e-pedagogia/apoio-aestudantes/comunicacao-escrita?return=/cursos/educacao-e-pedagogia
Módulo 1 – Introdução / Módulo 2 – Objetivo e Processo de Comunicação /
Módulo 3 – Objetivo do Curso / Módulo 4 – Análise Morfológica / Módulo 5 –
Análise Sintática / Módulo 6 – Pontuação / Módulo 7 – Acentuação / Módulo 8
– Ortografia / Módulo 9 – Dúvidas Comuns / Módulo 10 – Estilos e Qualidade
do Texto / Módulo 11 – Acordo Ortográfico de 1990 – O Novo Acordo
Ortográfico
70h - Comunicação Escrita e Oral
https://www.ev.org.br/roteiro/educacao-e-pedagogia/comunicacao-escrita-eoral
Falar e escrever de forma correta e apropriada aos diferentes contextos é uma
habilidade importante, já que é por meio da comunicação que nos
relacionamos com o mundo. O Roteiro de Estudo: para aprimorar suas
competências tanto na comunicação oral quanto na escrita.
A realização dos cursos indicados possibilitará que você estude os aspectos
da língua portuguesa que mais causam dúvidas e, também, que aprimore seus
conhecimentos sobre a produção escrita por meio do estudo de gêneros como
a notícia, carta do leitor e dissertação-argumentativa.
16h - Geometria no Dia a Dia
https://www.ev.org.br/curso/educacao-e-pedagogia/apoio-aestudantes/geometria-no-dia-a-dia?return=/cursos/educacao-e-pedagogia
Capítulo 1 – História da Geometria / Capítulo 2 – Geometria e orientação
espacial / Capítulo 3 – Desenho geométrico / Capítulo 4 – Geometria das
embalagens
20h - Língua Portuguesa sem Complicações
https://www.ev.org.br/curso/educacao-e-pedagogia/apoio-aestudantes/lingua-portuguesa-sem-complicacoes?return=/cursos/educacaoe-pedagogia
Módulo 1 – Introdução / Módulo 2 – Língua Portuguesa / Módulo 3 – A Lógica
da Acentuação / Módulo 4 – Linguagem Falada X Escrita / Módulo 5 –
Regência / Módulo 6 – Primeira Revisão / Módulo 7 – Crase / Módulo 8 –
Colocação Pronominal / Módulo 9 – Concordância Nominal e Verbal / Módulo
10 – Segunda Revisão / Módulo 11 – Micos de Linguagem / Módulo 12 –
Coesão e Coerência Textual / Módulo 13 – Revisão Final / Módulo 14 –
Referências Bibliográficas
10h - Técnicas de Redação
https://www.ev.org.br/curso/educacao-e-pedagogia/apoio-aestudantes/tecnicas-de-redacao?return=/cursos/educacao-e-pedagogia
Capítulo 1 – Gêneros jornalísticos / Capítulo 2 – Progressão textual / Capítulo
3 – O texto dissertativo-argumentativo / Capítulo 4 – A intertextualidade
20h - Desvendando a Indústria 4.0
https://portalead.sp.senai.br/curso/86817/483/desvendando-a-industria-40

14h – Cursos disponíveis
https://portalead.sp.senai.br/institucional/3722/0/cursos-gratuitos
Consumo Consciente De Energia / Educação Ambiental / Empreendedorismo
/ Finanças Pessoais / Fundamentos De Logística / Lógica De Programação /
Metrologia / Noções Básicas De Mecânica Automotiva / Propriedade
Intelectual / Segurança No Trabalho / Tecnologia Da Informação E
Comunicação
Materiais do Programa Ciência na Escola
Pasta do DRIVE exclusiva para o e-mail E-Nova
https://drive.google.com/drive/folders/1hKUGZZYzbfFBopcPCI6SIqfrl7Z9hn1
K?usp=sharing
Link de acesso aos livros do Ciência na Escola
Livro do estudante
Bahia, Brasil: Espaço, Ambiente e Cultura (2012)
https://issuu.com/atinaedu/docs/le_bahia_1
Bahia, Brasil: Vida, Natureza e Sociedade (2014)
https://issuu.com/atinaedu/docs/bahiabrasil_2014
Livro do professor
Livro do Professor- Bahia, Brasil: Espaço, Ambiente e Cultura (2012)
https://issuu.com/atinaedu/docs/lp_bahia_1
Livro do Professor - Bahia, Brasil: Vida, Natureza e Sociedade (2014)
https://issuu.com/atinaedu/docs/lp_bahia_2_issuu
Práticas para compartilha V. 01 (2015)
https://issuu.com/atinaedu/docs/praticas_para_compartilhar_vol1
Plataforma digital para professores e estudantes
Bahia, Brasil: Identidade, Trabalho e Inovação (2018)
https://bahiabrasil.atinaedu.com.br/intro
Anais e revistas
Feciba em revista 1ª edição (2014)
https://issuu.com/institutoanisioteixeira/docs/feciba_em_revista_1___edi____o

Feciba em revista 2ª edição (2014)
https://issuu.com/institutoanisioteixeira/docs/feciba_em_revista_2_edicao_15_12_20

Práticas para Compartilhar Anais 7ª Feciba
http://institucional.educacao.ba.gov.br/publica%C3%A7%C3%B5es
Práticas para Compartilhar – Praças da Ciência- Estudante
http://www.secti.ba.gov.br/arquivos/File/EDITAIS/praca.pdf ou
http://pat.educacao.ba.gov.br/conteudos-digitais/conteudo/exibir/id/6472
Práticas Para Compartilhar – Praças Da Ciência- Professor
http://pat.educacao.ba.gov.br/conteudos-digitais/conteudo/exibir/id/7788

3.4 Centro Juvenil de Ciência e Cultura
Os Centros Juvenis de Ciência e Cultura (CJCC) são uma iniciativa da
Secretaria de Educação do Estado da Bahia para promover a ampliação da
jornada escolar e a diversificação do currículo dos estudantes. As atividades são
feitas de forma lúdica em ambientes interativos.

Materiais
CURSO: 1 + 1? É mais que 2!
https://drive.google.com/file/d/1MWfbjAZSLNTEQlRQVBzqQUL91VqA2ROu/view?us
p=sharing

CURSO: Instagrafias
https://drive.google.com/file/d/1IPhs7j_OsYTpmsTlBzXlpyy4hLX2Z8yi/view?usp=sha
ring

CURSO: Eu Escritor
https://drive.google.com/open?id=1TLvCeBID2l8cPzx6H8h-g_1ScRztE8Yl

CURSO: HEURECA: aprendendo a viver uma vida criativa (oficina de
invenções)
https://drive.google.com/open?id=1En7pUPBofON2Bu3snX7nNKj2aKHFpG7g

CURSO: “Vem Ser” seu principal desafio!
https://drive.google.com/open?id=12QnnNYsIK4hjhZTrn5C_eov4Y-ACNI7s

CURSO: Quadrinhos em rede
https://drive.google.com/file/d/1XuLbc4zUnz0tgniBnghFxnywmjtNQc3Q/view?usp=sh
aring

CURSO: Empreenda
https://drive.google.com/open?id=18vtR9VLkkTL54GGaZ3dHpEuZ85jAzeGb

3.5 Educação Ambiental e Saúde
Projeto Estruturante Juventude Em Ação - JA: Construindo a Agenda 21 à Escola

I.

Ementa:

Uma das estratégias de implementação da Educação Ambiental nas
unidades escolares, da rede estadual, é o Projeto Juventude em Ação:
Construindo a Agenda 21 nas Escolas, carinhosamente, conhecido como JA.
Com uma metodologia de caráter participativo e democrático, pautandose nos princípios da interdisciplinaridade, transversalidade e da complexidade
sistêmica, o Projeto Juventude em Ação mobiliza a comunidade escolar,
estendendo-se ao entorno da escola, num convite à consolidação de reflexões e
ações com vistas à construção de sociedades mais justas e sustentáveis, tendo
como ponto de partida uma ESCOLA SUSTENTÁVEL, articulando o Currículo,
o Espaço Físico e a Gestão.
II.

Fundamentação:

Educação Ambiental consiste no conjunto de processos permanentes e
continuados de formação individual e coletiva para a sensibilização, reflexão,
construção e promoção de valores, saberes, conhecimentos, atitudes e hábitos,
visando uma relação sustentável da sociedade humana com o ambiente que
integra.
A Educação Ambiental, componente integrante, essencial e permanente
da Educação Nacional, deve estar presente de forma articulada em todos os
níveis, etapas e modalidades de ensino e inserida no Regimento Escolar, Projeto
Político Pedagógico, Plano de Curso (PC), Projeto Pedagógico de Curso (PPC)
e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).
A Educação Ambiental se encontra guarnecida pela legislação vigente em
âmbito Nacional pelo artigo 225 da Constituição Federal; pela Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional; o inciso X do artigo 2º da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que
dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente; a Lei nº 9.795, de 27 de abril
de 1999,que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, regulamentada
pelo Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002; a Lei Estadual nº 12.056, de 07
de janeiro de 2011, que institui a Política Estadual de Educação Ambiental do
Estado da Bahia; a Lei Estadual nº 13.559, de 11 de maio de 2016, que institui
o Plano Estadual de Educação da Bahia; a Resolução do CNE/CP nº 01, de 30
de maio de 2012, que estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação em
Direitos Humanos; a Resolução CNE/CP nº 02, de 15 de junho de 2012, que
estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental; o
Programa Nacional de Educação Ambiental - ProNEA; o Programa de Educação
Ambiental do Estado da Bahia - PEA-BA; o Programa de Educação Ambiental
do Sistema Educacional da Bahia - ProEASE; o Tratado de Educação Ambiental
para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, oriundo da
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio
de Janeiro, 1992) e na resolução CEE N° 11/2017.
À luz da Lei N° 12.056/11, Política Estadual de Educação Ambiental,
promove a inserção e difusão da Educação Ambiental crítica transversalmente
nas diferentes áreas de atuação e gestão, concorrendo para uma melhor
convivência socioambiental e para o exercício da cidadania e do controle social
pleno nas unidades escolares da Rede Estadual de Ensino.
III.

Sugestão de atividades/ oficinas/ sequências didáticas:

- Utilização de gêneros textuais diversos - os estudantes podem criar um jornal
escolar com ênfase nos problemas socioambientais levantados pelo colégio;
- Os estudantes a partir da leitura do Programa de Educação Ambiental da Bahia
(PEA-BA),
anexo
I,
página
119,
(Fonte:
http://escolas.educacao.ba.gov.br/sites/default/files/private/midiateca/document
os/2017/programa-de-educacao-ambiental.pdf),
identificarão
o
conflito
ambiental do território de identidade onde estão inseridos e, daí, vão construir
painéis, murais e cartazes; - O educador pode promover uma roda de leitura
sobre problemas socioambientais globais e daí questionar os estudantes sobre
a realidade deles;
- O educador poderá contribuir com a implementação das etapas do cronograma
do
Projeto
Estruturante
Juventude
em
Ação,
disponível
em:

http://escolas.educacao.ba.gov.br/sites/default/files/private/midiateca/document
os/2019/cronograma-juventude-em-acao-2019.pdf
- Produção de história em quadrinhos – os estudantes criam ilustrações sobre
problemas socioambientais locais;
- Criar uma oficina de teatro com personagens, tema socioambiental, roteiro,
cenário, etc. para os estudantes.
- Criação de blogs, rádios comunitárias, Facebook, Instagram e sites educativos
para fins de discussão das questões socioambientais e criação da Comissão de
Meio Ambiente e Qualidade de Vida – COM-VIDA.
IV.

Proposta de avaliação da aprendizagem:

- Observação do professor no desempenho e participação do corpo discente;
- Trabalho em grupo e individual;
- Auto avaliação realizada pelo estudante;
- Preenchimento de formulários no Google docx nas fases do Projeto Juventude
em Ação;
Após a identificação do colégio junto ao Projeto Juventude em Ação no link:
http://twixar.me/G9Jn, este deve apresentar como instrumento de avaliação
final a resposta ao formulário Relatório Digital, disponível em:
https://forms.gle/zUMDFFgmjefW1xYu8 e depois seguir um roteiro, no Portal
da Educação, para elaboração do Relatório Final COM-VIDA (escrito).
V.

Instrumentos:

- Formulários digitais respondidos pelas unidades escolares – Google docx nas
várias fases do Projeto.
- Registros, vídeos, fotografias, etc enviados pelas unidades escolares.
Projeto Saúde na Escola
I.

Ementa:

Elementos da educação e da saúde estão presentes durante todo o
desenvolvimento humano de maneira muito expressiva. São importantes no
aspecto biopsicossocial e na formação dos sujeitos. É nessa perspectiva, que a
Secretaria Estadual da Educação destaca a necessidade de implantação e
implementação de ações sociopedagógicas com vistas à Promoção da Saúde,
Prevenção de Doenças e Situações de Agravo – como ressaltado na Portaria
SEC Nº 2728/2016 e a Portaria Conjunta SESAB/SEC Nº 01/2018 - no âmbito
das Unidades Escolares da Rede Estadual.
Neste contexto, o Projeto Saúde na Escola visa orientar às unidades
escolares a traçarem e fortalecerem estratégias, por meio de práticas
pedagógicas contextualizadas, que contribuam para o desenvolvimento integral
dos educandos, tendo o autoconhecimento, o autocontrole e a consciência social
como aspectos que ajudarão na construção dos projetos de vida e ao
enfrentamento das vulnerabilidades sociais dos estudantes. O Projeto prevê a
articulação de diversas ações, em especial as de promoção da saúde e
prevenção de doenças e situações de agravo, por meio da mobilização,

articulação e organização da comunidade escolar, tendo o protagonismo
estudantil como foco.
II.

Fundamentação:

O projeto deve ser implementado durante todo o ano letivo, de forma a
contribuir para o desenvolvimento das competências gerais da educação básica,
articulando-se na construção de conhecimentos, no desenvolvimento de
habilidades e na formação de atitudes e valores, a partir das especificidades
identificadas pelas unidades escolares, no que tange à promoção da saúde na
escola.
Se faz necessário que a metodologia tenha um caráter participativo e
democrático, pautando-se nos princípios da intersetorialidade, integralidade,
territorialidade, interdisciplinaridade e transversalidade, o Projeto deve ser
estendido a comunidade escolar, num convite à reflexões e ações, visando o
fortalecimento das parcerias escola-família e escola-comunidade, contribuindo
para consolidação de uma “ESCOLA PROMOTORA DA SAÚDE”, na qual o
currículo contemple a compreensão da relação entre saúde e seus
determinantes mais gerais. É importante destacar que a integração - educação
e saúde, associado ao recorte territorial, possibilita a implementação de
estratégias mais efetivas para o enfrentamento dos problemas e, principalmente,
a proposição de soluções mais adequadas.
Destacamos que para pleno desenvolvimento deste Projeto, os
profissionais da educação, na sua prática pedagógica, devem promover a
contextualização das informações de acordo com a realidade vivida pelos
estudantes, visando uma aprendizagem significativa, na qual a prática social é o
ponto de partida e de chegada da prática educativa, contribuindo,
consequentemente, para a melhoria do rendimento na escola, da autoestima e
da autoconfiança e diminuição dos níveis de absenteísmo e repetência escolar.
III.

Sugestão de atividades/ oficinas/ sequências didáticas
- Os estudantes a partir da leitura das temáticas de promoção à saúde,
prevenção de doenças e situações de agravos podem fazer uma reflexão
e discussão frente a realidade local, elaborando painéis, murais e
cartazes, entre outros;
- O educador poderá contribuir com a implementação das etapas do
cronograma do Projeto Estruturante Saúde na Escola, disponível em:
http://escolas.educacao.ba.gov.br/sites/default/files/private/midiateca/doc
umentos/2019/cronograma-do-projeto-saude-na-escola-2019.pdf
- Outra iniciativa, o educador deve estimular e mobilizar a participação dos
educandos no concurso de Vídeos Educativos Saúde na Escola, mais
informações
podem
ser
acessadas
em:
http://escolas.educacao.ba.gov.br/concursodevideos
- O educador/ estudante pode promover uma roda de leitura sobre as
vulnerabilidades a que está exposta a comunidade escolar, depois devem
traçar estratégias de soluções para os problemas levantados.

- Produção de história em quadrinhos/ cordel sobre a promoção a saúde
para serem divulgados na comunidade escolar;
- Criar uma oficina de teatro com personagens, tema de promoção a
saúde, roteiro, cenário, etc. para os estudantes, vinculados aos
componentes curriculares língua portuguesa, artes, biologia, entre outros;
- Criação de blogs, rádios comunitárias, Facebook, Instagram, e sites
educativos para fins de discussão das questões da saúde.
Sugerimos algumas sequências didáticas descritas no Quadro 3.
Quadro 3 – Sequências Didáticas
COMPONENTE
OBJETOS DE
CURRICULAR
CONHECIMENTO
Língua Portuguesa
Leitura e interpretação de
boletins informativos
/epidemiológicos sobre
obesidade

Matemática

Trabalhar estatisticamente
dados de ocorrência

Geografia

Distribuição dos casos no
território estadual, nacional e
mundial – a geografia da
obesidade
Características da população
brasileira e mundial
Matrizes Estéticas e Culturais

Artes

Ciências

IV.

Nutrição do organismo Hábitos
alimentares Integração entre
os sistemas digestório,
respiratório e circulatório

HABILIDADES
Produzir artigos de opinião, tendo
em vista o contexto de produção de
dados, a defesa de um ponto de
vista, utilizando argumentos e
contra-argumentos e articuladores
de coesão que marquem relações
de oposição, contraste.
Leitura e interpretação de tabelas e
gráficos (de colunas ou barras
simples ou múltiplas) referentes a
variáveis categóricas e a variáveis
numéricas
Analisar a distribuição territorial da
população brasileira e baiana,
considerando a diversidade étnicocultural (indígena, africana,
europeia e asiática)
Apreciar e analisar a influência de
distintas matrizes estéticas e
culturais das Artes Visuais nas
manifestações artísticas das
culturas ocidental e oriental.
Discutir a ocorrência de distúrbios
nutricionais (como obesidade,
subnutrição etc.) entre crianças e
jovens a partir da análise de seus
hábitos (tipos e quantidade de
alimento ingerido, prática de
atividade física etc.)

Proposta de avaliação da aprendizagem
- Observação do professor no desempenho e participação do corpo
discente;
- Trabalho em grupo e individual;
- Auto avaliação realizada pelo estudante;
- Preenchimento de formulários no Google docx nas fases do Projeto
Saúde na Escola;

V.

Instrumentos

- Formulários digitais respondidos pelas unidades escolares – Google
docx nas várias fases do Projeto.
- Os instrumentos para acompanhamento do Projeto Saúde na Escola são
os formulários de:
Identificação: http://twixar.me/yP0n
Diagnóstico: https://goo.gl/forms/udZ60M1FIRyQ53jV2
Avaliação: https://goo.gl/forms/z2wT28J2nCDQrvSC3
3.6 PROJETOS ARTÍSTICOS
Os Projetos Estruturantes constituem uma categoria de ação composta
por um conjunto de projetos que, além de implementarem políticas educacionais,
buscam a reestruturação dos processos e gestão pedagógicos, a diversificação
e inovação das práticas curriculares, como consequência e foco principal, a
melhoria das aprendizagens, são eles:
1. Festival Anual da Canção Estudantil (Face)
2. Artes Visuais Estudantis (AVE)
3. Tempos de Arte Literária (TAL)
4. Educação Patrimonial e Artística (EPA)
5. Produção de Vídeos Estudantis (Prove)
6. Dança Estudantil (Dance)
7. Festival Estudantil de Teatro (Feste)
8. Encontro de Canto Coral Estudantil (Encante)
9. Fanfarras Escolares (FE).
Importante destacar que a articulação dos Projetos Estruturantes, a partir
do planejamento coletivo, potencializa os processos de ensino e as
aprendizagens os/as nossos/as estudantes, em todas as etapas e modalidades
educacionais. Para tanto, os programas e os projetos precisam dialogar entre si
e com os componentes curriculares, identificando as possibilidades de nexos e
convergências, estabelecendo consonância com o Projeto-Político-Pedagógico
e, desse modo, otimizar o trabalho coletivo. O momento do planejamento
possibilita uma construção necessária à articulação dos Projetos Estruturantes,
cujo aprimoramento acontecerá no decorrer de todo o ano letivo. Nesse sentido,
o presente documento, Síntese dos Projetos Estruturantes, trata das
informações básicas sobre cada projeto, seus objetivos, operacionalização,
público alvo, forma de adesão e contatos, possibilitando uma aproximação
panorâmica, que poderá ser aprofundada acessando cada projeto no Portal da
Educação.
3.7. MAIS POSSIBILIDADES
Ampliem as possiblidades de ensino e aprendizagem explore e use:
Plataforma Anísio Teixeira – Plataforma educacional com diversas
ferramentas, que auxiliam professores e estudantes a aprender e ensinar.
Disponível em: http://pat.educacao.ba.gov.br/

Enem 100% – Projeto da Secretaria da Educação que visa fortalecimento
das aprendizagens, por meio do projeto Redijaê e dos Aulões de Revisão.
Bahia Olímpica – Estimulo à participação dos estudantes da Rede
Pública em diversas olimpíadas estudais e nacionais. Veja as olimpíadas
com
inscrições
abertas
em:
http://estudantes.educacao.ba.gov.br/noticias/olimpiadas-nacionais-eestaduais-em-diversas-areas-do-conhecimento-estao-com-inscricoesabe
EMITEC – Pelo Ensino Médio com Intermediação Tecnológica são
disponibilizadas vídeos-aulas dos diversos componentes curriculares do
Ensino Médio.
Disponível em: http://pat.educacao.ba.gov.br/emitec
TVE Bahia – Pelo Youtube, a TVE Bahia disponibiliza seus programas,
documentários e entrevistas.
Acesse: https://www.youtube.com/tvebahia
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