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Leitura Inicial 

Texto : TINTIM 

Autor : Luiz Fernando Veríssimo. 



Pauta 

Objetivos 

● Refletir acerca do material utilizado nas turmas de RC e RCI; 

● Conhecer o Currículo dos Anos Iniciais e resgatar as 
habilidades não consolidadas na disciplina de Arte; 

● Compreender o Currículo Oficial do Estado de São Paulo 
como um guia a ser utilizado ao planejar as aulas; 

● Potencializar o ensino das habilidades nas turmas de RC e 
RCI; 

● Fornecer subsídios aos Professores de Arte atuarem em suas 
salas de RC e RCI; 

● Realizar oficinas que contemplem a Arte nos ciclos de 
formação propostos no Currículo de Arte pela SEE. 

 



Conteúdos 

  

● Recortes Resolução SE 73/2014. 

● Expectativas de Aprendizagem. 

● O ensino através das habilidades e competências. 

● Avaliação das Aprendizagens. 

● Propostas de intervenção. 

 



Quadro Síntese 
Atividades previstas 
 
➢ Leitura Inicial – Tintin – Luiz Fernando Veríssimo – Comédias para se ler 

na Escola. 
➢ Agora eu sei! 
➢ Dinâmica: o que é Arte? 
➢ Recortes Resolução SE 73/2014 
➢ Expectativas de aprendizagem 
➢ O ensino através das habilidades e competências 
➢ Currículo de Arte anos Iniciais  e Finais 
➢ Avaliação das aprendizagens 
➢ Oficinas 
➢ Avaliação 
➢ Referências 
 
 



Agora eu sei. 
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Ascenção 
 

benvindo 
 

cincoenta 
 

Pixar 
 

Xuxu 
 

zuar 
 

Advinhar  

 
 
ascensão 
 
 bem-vindo 
 
cinquenta 
 
 pichar 
 
chuchu 
 
 zoar 
 
 adivinhar 
 



O que é Arte? 



 



O que é Arte? 

 



FILME : O QUE É ARTE? 



  Resolução SE 73/2014 

Dispõe sobre a reorganização do Ensino 

Fundamental em Regime de Progressão 

Continuada e sobre os Mecanismos de Apoio 

Escolar aos alunos dos Ensinos Fundamental 

e Médio das escolas estaduais. 

(...) 



  Resolução SE 73/2014 

 

 - ao aluno devam ser garantidos meios e          

oportunidades diversas de se apropriar do         

currículo escolar, de forma contínua e exitosa,   

subsidiada por tempos de aprendizagem e       

mecanismos de apoio adequados. 

(...) 



  Resolução SE 73/2014 

 

 Artigo 1º - O Ensino Fundamental, em          

Regime de Progressão Continuada,               

reorganizado em 3 (três) Ciclos de                

Aprendizagem, com duração de 3 (três) anos 

cada, oferecido nas escolas estaduais, tem   

seu funcionamento regido nos termos da      

presente resolução. 



  Resolução SE 73/2014 

 

 Parágrafo único – A reorganização do ensino em três 

Ciclos de Aprendizagem, a que se refere o caput       

deste Artigo, assegura condições pedagógicas que     

disponibilizam, a crianças e adolescentes, mais        

oportunidades e meios para serem eficazmente      

atendidos em suas necessidades, viabilizando lhes  

tempos e aprendizagem adaptados a suas               

características individuais.  

(...) 



  Resolução SE 73/2014 

 

 Artigo 2º – Na reorganização do ensino, de que trata 

esta resolução, as equipes escolares procederão ao  

acompanhamento e avaliação contínuos do                

desempenho do aluno, com intervenção                 

pedagógica   imediata, sempre que necessário, e,    

quando for o caso, com encaminhamento do               

educando para estudos de reforço, recuperação e       

aprofundamento curricular, dentro e/ou fora do seu     

horário regular de aulas.  



  Resolução SE 73/2014 

 

 3º - A reorganização do ensino por Ciclos de               

Aprendizagem oferece à escola efetivas possibilidades 

de: 

  

I - assegurar condições de aprendizagem, segundo 

o critério de flexibilização do tempo necessário ao           

aprendizado, no desenvolvimento gradativo e                   

articulado dos diferentes conteúdos que compõem o    

currículo do Ensino Fundamental; 

(...)  



  Resolução SE 73/2014 

Artigo 4º - Os Ciclos de Aprendizagem, compreendidos 

como espaços temporais interdependentes e articulados 

entre   si, definem-se ao longo dos nove anos do Ensino                

Fundamental, na seguinte conformidade:  

I - Ciclo de Alfabetização, do 1º ao 3º ano;  

II - Ciclo Intermediário, do 4º ao 6º ano;  

III - Ciclo Final, do 7º ao 9º ano. 

(...)  



  Resolução SE 73/2014 

Artigo 6º - O Ciclo Intermediário (4º ao 6º ano) tem como      

finalidade assegurar aos alunos a continuidade e o          

aprofundamento das competências leitora e escritora,   

com ênfase na organização e produção escrita, em              

consonância com a norma padrão, nas diferentes áreas de  

conhecimento. 

(...)  



  Resolução SE 73/2014 

§ 2º – Caberá à equipe gestora e aos                    

professores  que atuam no Ciclo Intermediário      

promover condições pedagógicas que                 

assegurem aprendizagens necessárias à              

transição do ensino desenvolvido por professor       

regente de classe e do desenvolvido por docentes   

especialistas em disciplinas do currículo. 



  Resolução SE 73/2014 

§ 3º – Ao final do 6º ano, o aluno que não se apropriar das   

competências e habilidades previstas para o Ciclo                 

Intermediário, de que trata o caput deste Artigo, deverá        

permanecer por mais um ano neste Ciclo, em uma          

classe de Recuperação Intensiva.  



  Resolução SE 73/2014 

§ 4º - O aluno a que se refere o parágrafo anterior, ao           

término de quatro anos de estudos no Ciclo                      

Intermediário, deverá continuar sua aprendizagem no    

Ciclo Final.  



  Resolução SE 73/2014 

Artigo 7º - O Ciclo Final (do 7º ao 9º ano) tem como               

finalidade assegurar a consolidação das aprendizagens 

previstas para este Ciclo, contemplando todo o               

currículo escolar estabelecido para o Ensino                   

Fundamental.  



  Resolução SE 73/2014 

§ 1º - Os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental,              

promovidos em regime de progressão parcial, com               

pendência em até 3 (três) disciplinas, poderão iniciar a 1ª    

série do Ensino Médio, desde que tenham condições  

de se apropriar, concomitantemente, dos conteúdos das 

disciplinas pendentes do Ensino Fundamental e das      

disciplinas da 1ª série do Ensino Médio, observadas as   

condições de viabilidade das alternativas existentes na        

unidade escolar.  



  Resolução SE 73/2014 

§ 2º - Ao final do 9º ano, o aluno que não se apropriar das                   

competências e habilidades previstas para o Ciclo Final, na forma a que 

se refere o caput deste Artigo, deverá permanecer por mais um    ano 

neste Ciclo, em uma classe de recuperação intensiva. 

 

§ 3º - O aluno a que se refere o parágrafo anterior, ao término de          

quatro anos de estudos no Ciclo Final, deverá concluir o Ensino      

Fundamental. 

  



  Resolução SE Nº 73/2014  

Artigo 8º - O processo de consolidação de aprendizagens  

no Ensino Fundamental, em Regime de Progressão           

Continuada, a que se refere o caput do Artigo 7º desta        

resolução, deverá assegurar o acompanhamento e         

avaliação contínuos e sistemáticos do ensino e do       

desempenho do aluno, a fim de apontar a necessidade, 

ou não, de intervenções pedagógicas, na forma de          

estudos de reforço e/ou recuperação, dentro ou fora do   

horário regular de aulas do aluno.  



  Resolução SE Nº 73/2014  

Parágrafo único - O acompanhamento e a avaliação 

das aprendizagens de cada aluno devem ser                 

concomitantes ao processo de ensino e                  

aprendizagem, e sistematizados periodicamente 

por professores e gestores que integram os               

Conselhos de Classe/Ano/Série e Ciclo, realizados,     

respectivamente, ao final do bimestre, do ano/série 

e  do ciclo. 

(...)  



  Resolução SE Nº 73/2014  

I - classe de Recuperação Intensiva de Ciclo - RC,  

organizada com o limite mínimo de 10 (dez) e máximo 

de 20 (vinte) alunos, destinada exclusivamente a 

alunos egressos dos anos finais de cada ciclo, cujo    

desempenho escolar lhes tenha determinado a           

permanência, por mais um ano letivo, no 3º, 6º ou  9º 

anos do Ensino Fundamental; 

  



  Resolução SE Nº 73/2014  

II - classe de Recuperação Contínua e Intensiva - RCI,   

constituída, em média, com 20 (vinte) alunos e destinada a 

alunos egressos dos anos finais de cada ciclo, cujo      

desempenho escolar lhes tenha determinado a              

permanência, por mais um ano letivo, no 3º, 6º ou 9º      

anos do Ensino Fundamental, sendo que, nessa classe, 

a média de 20 (vinte) alunos poderá ser completada com 

alunos egressos do 2º, 5º e 8º anos do Ensino                

Fundamental que, mesmo cursando ano subsequente,      

ainda necessitem de atendimentos de reforço e              

estudos de recuperação.  



  Expectativas de aprendizagens 

As expectativas definem as intenções básicas de aprendizagem  

de um determinado processo de ensino para um determinado      

período de tempo. Dito de outro modo, as expectativas definem a 

proficiência mínima que se pretende que seja constituída pelo     

aluno ao final de um processo de ensino específico, o qual pode  

ser determinado por diferentes períodos de tempo (mês,               

semestre, ano, segmento de ensino, por exemplo). No caso das  

expectativas em foco, o período corresponde a cada ano escolar 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental.  



  Expectativas de aprendizagens 

As expectativas definem, portanto, a proficiência         

básica – e fundamental - que se pretende que o aluno 

construa no período determinado, e não o máximo       

possível a ser conseguido. 

   

Em contrapartida, ao definirem o que se espera que o 

aluno aprenda, as expectativas determinam                 

necessidades de ensino.  



  Expectativas de aprendizagens 

A concepção de aprendizagem que embasa os demais 

documentos orientadores da rede estadual pressupõe 

que o conhecimento não é concebido como uma cópia 

do real e assimilado pela relação direta do sujeito com 

o objeto de conhecimento, mas produto de uma         

atividade mental por parte de quem aprende, que        

organiza e integra informações e novos                        

conhecimentos aos já existentes, construindo relações 

entre eles. 



  Expectativas de aprendizagens 

O modelo de ensino relacionado a essa concepção de 

aprendizagem é o da resolução de problemas, que     

compreende situações em que o aluno, no esforço de 

realizar a tarefa proposta, precisa pôr em jogo o que   

sabe para aprender o que não sabe. Neste modelo, o  

trabalho pedagógico promove a articulação entre a      

ação do aprendiz, a especificidade de cada conteúdo 

a ser aprendido e a intervenção didática. 



  Expectativas de aprendizagens 

O senso comum repete desde sempre que a criança aprende      

brincando, o que tem gerado inúmeras atividades equivocadas,    

infantilizando conteúdos que se quer ensinar. O brincar é sim       

atividade importantíssima na infância, na qual as crianças criam  

por conta própria enredos e ensaiam papéis sociais, o que           

certamente envolve muita aprendizagem relativa à sociedade em 

que vivem. Ao jogar com regras elas também aprendem a             

interagir, a raciocinar. Mas, a aprendizagem de conteúdos            

envolve muito pensamento, trabalho investigativo e esforço,         

portanto é necessário um trabalho pedagógico intencional e         

competente.  



  Expectativas de aprendizagens 

As propostas pedagógicas devem reconhecer as crianças    

como seres íntegros, que aprendem a ser e conviver consigo 

próprios, com os demais e com o ambiente de maneira 

articulada e gradual. Devem organizar atividades                    

intencionais que possibilitem a interação entre as diversas    

áreas de conhecimento e os diferentes aspectos da vida       

cidadã em momentos de ações, ora estruturadas, ora           

espontâneas e livres, contribuindo assim com o provimento  

de conteúdos básicos para constituição de novos                  

conhecimentos e valores. 



Expectativas de Aprendizagem Anos Iniciais 



 
O ensino através das habilidades e 

competências 

As diretrizes curriculares nacionais, os PCN (Parâmetros  

Curriculares Nacionais) dos diferentes níveis de ensino e     

uma série de outros documentos oficiais referentes à         

educação no Brasil têm colocado - em consonância com   

uma tendência mundial - a necessidade de centrar o         

ensino e aprendizagem no desenvolvimento de                  

competências e habilidades por parte do aluno, em lugar   

de centrá-lo no conteúdo conceitual. Isso implica em uma 

mudança não pequena por parte da escola. 



  O ensino através das habilidades e competências 

Por exemplo, uma vez que se saiba ler, isso            

significa que se pode ler todo e qualquer texto; a     

habilidade não está vinculada a um assunto            

concreto. Eu posso ler em voz alta um texto sobre   

física quântica mesmo que compreenda muito         

pouco do que estou lendo. Um físico, ao ouvir-me,  

compreenderá. As coisas acontecem assim porque  

ler e compreender são habilidades diferentes. 



  O ensino através das habilidades e competências 

Ao direcionar o foco do processo de ensino e aprendizagem   

para o desenvolvimento de habilidades e competências,         

devemos ressaltar que essas necessitam ser vistas, em si,      

como objetivos de ensino. Ou seja, é preciso que a escola       

inclua entre as suas responsabilidades a de ensinar a              

comparar, classificar, analisar, discutir, descrever, opinar,          

julgar, fazer generalizações, analogias, diagnósticos...              

Independentemente do que se esteja comparando,                  

classificando ou assim por diante. Caso contrário, o foco          

tenderá a permanecer no conteúdo e as competências e         

habilidades serão vistas de modo minimalista. 



   
O ensino através das habilidades e 

competências 

Conhecimento 
•Apontar 
•Arrolar 
•Definir 
•Enunciar 
•Inscrever 
•Marcar  
•Recordar 
•Registrar 
•Relatar 
•Repetir 
•Sublinhar 
•Nomear 

 

 
 

 
 
Compreensão 
•Descrever 
•Discutir 
•Esclarecer 
•Examinar 
•Explicar 
•Expressar 
•Identificar 
•Localizar 
•Narrar 
•Reafirmar 
•Traduzir (inferir) 
•Transcrever 

 

Aplicação 
•Aplicar 
•Demonstrar 
•Dramatizar 
•Empregar 
•Ilustrar  
•Interpretar 
•Inventariar 
•Manipular 
•Praticar 
•Traçar 
•Usar  



  O ensino através das habilidades e 
competências 

Análise 
•Analisar 
•Calcular 
•Classificar 
•Comparar 
•Contrastar 
•Criticar 
•Debater 
•Diferenciar 
•Distinguir 
•Examinar 
•Provar 
•Investigar 
•Experimentar 

 

 
Síntese 
•Armar 
•Articular 
•Compor 
•Constituir 
•Coordenar 
•Criar 
•Dirigir 
•Reunir 
•Formular 
•Organizar 
•Planejar 
•Prestar 
•Propor 
•Esquematizar 

Avaliação 
•Ajuizar 
•Apreciar 
•Avaliar 
•Eliminar 
•Escolher 
•Estimar 
•Julgar 
•Ordenar 
•Preferir 
•Selecionar 
•Taxar 
•Validar 
•Valorizar 



 
 

O ensino através das habilidades e competências 

Mudar o foco para o desenvolvimento de competências e habilidades       

implica, além da mudança de postura da escola, um trabalho pedagógico 

integrado em que se definam as responsabilidades de cada professor 

nessa tarefa. Um grande obstáculo, aqui, é que nós mesmos,                  

professores, podemos ter dúvidas sobre em que consiste, realmente,      

uma determinada habilidade, e mais ainda sobre como auxiliar o seu       

desenvolvimento. Afinal, possivelmente isso nunca foi feito conosco...     

Mas as dificuldades não nos devem desalentar. Pelo contrário,                 

representam o desafio de contribuir para uma mudança significativa na   

prática pedagógica da escola. 



  Avaliação das aprendizagens 

A avaliação deve ser um processo formativo,            

contínuo, que não necessita de situações distintas   

das cotidianas. Portanto, são necessários critérios   

para que os professores possam melhor analisar e  

avaliar o que se passa na escola, particularmente o 

avanço dos alunos em relação às expectativas de   

aprendizagem.  



  Avaliação das aprendizagens 

Naturalmente, ensinar através das habilidades e competências atinge também a 

questão - sempre complexa - da avaliação. Se uma habilidade é  vista como        

objetivo de ensino, a sua aquisição deve ser  avaliada. Essa avaliação pode estar 

vinculada ao conteúdo de qualquer disciplina. Por exemplo, se o professor de       

inglês trabalhou com os alunos a comparação dos hábitos dos jovens e tempos   

verbais, o de ciências a comparação entre célula animal e vegetal, o de               

português entre orações coordenadas e subordinadas e o de geografia entre       

meio rural e urbano, nada impede que a habilidade de comparar seja avaliada na  

disciplina de história, por exemplo, comparando características do Brasil-colônia  

com o Brasil-império. Pelo contrário, este é um modo bastante interessante de se 

avaliar a aquisição da habilidade, evitando que o aluno apenas reproduza uma    

situação que foi memorizada.  



Currículo de Arte Anos Finais  



















 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



SONDAGEM= AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

A sondagem é muito importante no processo ensino- aprendizagem,pois 

é a partir dele que o educador consegue identificar  as dificuldades e 

habilidades não adquiridas por seus alunos/turmas e assim planejar 

suas ações pedagógicas  para suprir tais dificuldades. 

A sondagem na Disciplina de Arte pode ocorrer de diversas maneiras: 

●  observação de imagens 

●  escutas sonoras 

●  vivências práticas corpóreas  

●  debates 

●  produção de textos  

● perguntas e respostas 

 



 Após a sondagem  o professor pode se 

planejar para trabalhar o Currículo de modo 

a suprir as habilidades não desenvolvidas e 

dificuldades dos alunos . 



 

 
 

? 

? 

? 

? ? 

? 

? 

? 



A Arte pode ser trabalhada por projetos.  
 

Um projeto de Arte , nada mais é do que uma ação 

norteada por   linguagem artística / linguagens , suporte , 

matérias,  forma , conteúdo , processo de criação poético - 

artístico e produto final .  

 

Num projeto de Arte na Educação tem que incluir as 

habilidades e competências que o educador pretende que 

o aluno adquira .  

 



PRÁTICA ARTE  - ANOS FINAIS  

 ANGÉLICA ROSA  

E . E .RUY RODRIGUES  2010 

Projeto : Saltimbancos 

Docente : Angélica Rosa Francisco  

Turmas : Sextos anos  A, B , C , D , E . 

Período:  1º e 2º bimestre de 2010  , 32 

aulas.  

 
 

 

 



 

Material Didático : 
 

●Caderno do Aluno 1 volume 5ª /6º, 

●Caderno de Desenho ,  

●Os Saltimbancos ; Editora Global ; ano 2002 ; Coleção Literatura em minha casa –Pecas 

teatrais. 

●Documentário  vida e obra Chico Buarque  2005 

●Lápis de diversas cores 

●CD Os Saltimbancos  

● tesoura  

●Cola 

●Cola quente 

●Pistola de cola quente  

●EVA 

 



Avaliação : 

O aluno sera avaliado no processo artistico .  
 

Comprometimento  pessoal . 
 
Quantificado em 2 
 
•Desenho do figurino 
•Apropriação do Texto -  
•Confecção  fantoches - 
•Experimentação musical - 
•Coral /ensaio 
•Rodas de conversar 
• auto avaliação - 
 

Comportamento durante as 
aulas . 
 
Quantificado em 2 
Apresentações e ensaios. 

 Conceitualização e prática . 
 
Quantificado em :5 
 
Desenho do figurino 
•Apropriação do Texto -  
•Confecção  fantoches - 
•Experimentação musical - 
•Coral - ensaio 
 

Auto avaliação : 
Quantificado em 1 



 

Conteúdos : 
●• Diferenciação entre o espaço bi e o tridimensional 

●• O som no espaço: melodia-ritmo 

●• Formas do espaço teatral e sua relação com o corpo dos atores 

●• Cenografia e a cena contemporânea; topologia de cena 

●• A mesma melodia em diferentes harmonizações; densidade e intensidade 

●• A dimensão artística do espaço no decorrer dos tempos: percursos de pesquisa na História 

●da Arte 

●• Suportes, ferramentas, matérias  

●pensamento musical 

●• Percurso de experimentação; perseguir ideias; esboços; séries; cadernos de anotações; 

estudo e pesquisa; apropriações; combinações; processo colaborativo 

●• O corpo e a voz como suporte e matéria da arte 

●• Conceitos, procedimentos e conteúdos investigados durante o ano 

 



Habilidades 
●Espera-se que ao completar os bimestres os alunos desenvolvam as seguintes habilidades: 

●• Estabelecer diferenciações entre o espaço bi e o tridimensional 

●• Reconhecer e interpretar a linguagem tridimensional em produções artísticas 

●• Operar com a tridimensionalidade na criação de ideias na linguagem 

●• Manejar e utilizar suportes, ferramentas e materiais em processos de criação em arte 

●• Experimentar e reconhecer as potencialidades do corpo como suporte e matéria das 

●artes cênicas 

●• Experimentar e reconhecer as potencialidades da voz como suporte e matéria da música 

●• Identificar conceitos 

●• Reconhecer, interpretar e estabelecer diferenciações entre as linguagens artísticas tendo o 

●espaço como foco 

●• Analisar a percepção visual, a sonora, a espacial e a cinestésica na leitura e na criação de 

● ideias na linguagem da Arte 

●• Operar o pensamento analítico na distinção dos modos de utilizar o espaço nas diferente 

 



Aulas : 

Sondagem: 1 Aula. 

Ação : disponibilizar de duas a três musicas do Cd para os Alunos Ouvirem; 

após a escuta , perguntar aos alunos se eles já ouviram essas musicas e  

Contextualizar artista , época , pais,  historia . 

Contextualização: 3 aulas. 

Ação: Fazer a leitura do livro em duplas . Apresentar o DVD do Chico Buarque  

onde o artista contextualiza sua obra Ouvir o CD todo da musica . 

Desenhando os personagens: 1 aula. 

Ação: através da sua imaginação o aluno criará os personagem da peça 

musical . 

Criando os figurinos dos personagens: 2 aulas  

Ação:  Contextualizar o que é um figurino através dos personagens criados. O 

aluno escolherá um personagem e criará um figurino para o mesmo. 

 

 

 



Criando os bonecos de fantoche de dedos: 2 aulas 

Ação: Através do figurino que o aluno produziu o aluno criara um boneco de fantoche de 

dedo ou do tamanho que o professor desejar. 

Construir os fantoches de dedos: 3 aulas 

Ação:O aluno criara o seu fantoche agora tridimensionalmente para a execução de uma 

esquete teatral  

Apropriação da história e construção de uma esquete: 4 aulas 

Ação: Os alunos criarão grupos de quatro  pessoas onde cada uma estará com um dos 

personagens da historia , e irão criar uma  nova forma de contar a historia sem ser 

cantada/musical 

Apresentar os fantoches de dedos: 2 aulas 

Ações: Apresentação das esquetes 

Roda de Conversa: 1 aula 

Relembrando as musicas: 1 aula  

Ação :Reler e escutar a peça teatral  agora em trios 

Parâmetros musicais:1 aula 

Ação : Explicação teórica sobre intensidade, altura, ritmo e timbre . 

 



Experimentação musical :2 aulas 

Ação: Experimentação individual e em grupo sobre altura, intensidade, ritmo; através de 

cantigas de rodas como o Sapo não lava o pé e outras. 

Coral: 5 aulas 

Ação: Experimentação das canções  do musical, juntamente com movimentação 

corpórea. 

Apresentação coral: 3 aulas 

Ação: Apresentação para a sala e para as outras salas. 

Roda de Conversa. 

Auto Avaliação: Produção texto, onde o aluno avaliará sua aula do bimestre e sua 

conduta como aluno e quantificará de 0 a 10  

 



OFICINA 



 Núcleo pedagógico Diretoria de Ensino Campinas Leste 

•   PCNP Lucimara – Anos Iniciais 
•   PCNP Patrícia – LEM 
•   PCNP Rangel – Geografia 
•   PCNP Raquel – Sociologia 
•   PCNP Rosana – Ciências  
•   PCNP Sérgio – Português 
•   PCNP Simoni - Matemática 
•   PCNP Valdete – Português 
•   PCNP Vanessa – Tecnologia 
•   Analista Sociocultural - Téo 
•   Diretora Técnica NPE – Tacita 
 
 
 

Telefones: 3741-4120 / 3741-4122 / 3741-4124 

Decampinasleste.angelica.rosa@gmail.com  

   

•   PCNP Adaor – Filosofia 
•   PCNP Ana Carolina – Projetos Especiais 
•   PCNP Angélica Rosa – Arte 
•   PCNP Angélica – Anos Iniciais 
•   PCNP Aydê – Matemática 
•   PCNP Beatriz – Educação Física 
•   PCNP Diego – Anos Iniciais 
•   PCNP Dilma – Anos Iniciais 
•   PCNP Grazzi – Educação Especial 
•   PCNP Iolanda – Português 
•   PCNP  Luciana – Projetos Especiais 

 
 
 

mailto:decampinasleste.patriciap@gmail.com


  Referências 

APRENDENDO. Interpretando o problema – Dificuldade de aprendizagem, imagem. Disponível 
em:  <https://www.youtube.com/watch?v=2IKlsW15vLY>. Acesso em 06/04/2015. 
 
SÃO PAULO (Estado). Coordenadorias de Gestão de Recursos Humanos -  CGRH e de Gestão da Educação 
Básica - CGEB. Resolução SE 73, de 30-12-2014. Reorganização do Ensino               Fundamental em 
Regime de Progressão Continuada e sobre os Mecanismos de Apoio        Escolar aos alunos 
dos Ensinos Fundamental e Médio das escolas estaduais. 
 
_______. Secretaria da Educação. Currículo do Estado de São Paulo: Linguagens, códigos e suas 
tecnologias; coordenação geral, Maria Inês Fini; coordenação de área, Alice Vieira. – 2. ed. – São Paulo: 
SE, 2012. 260 p. 
_______.  
 
 
 

 Acessado em  13/05/2015 _________http://www.fashionbubbles.com/arte-e-cultura/tres-artistas-plasticos-

brasileiros-que-voce-precisa-conhecar-beatriz-milhazes-vik-muniz-e-romero-brito/ 

Acessado em  13/05/2015 _________ http://noticias.bol.uol.com.br/fotos/entretenimento/2013/02/16/os-

tesouros-artisticos-do-vaticano.htm 

Acessado em  13/05/2015 _________ http://pt.photaki.com/picture-sobre-um-muro-de-pedra-

pintado_141141.htm  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2IKlsW15vLY
https://www.youtube.com/watch?v=2IKlsW15vLY
https://www.youtube.com/watch?v=2IKlsW15vLY
https://www.youtube.com/watch?v=2IKlsW15vLY
https://www.youtube.com/watch?v=2IKlsW15vLY
https://www.youtube.com/watch?v=2IKlsW15vLY
https://www.youtube.com/watch?v=2IKlsW15vLY
https://www.youtube.com/watch?v=2IKlsW15vLY
https://www.youtube.com/watch?v=2IKlsW15vLY
https://www.youtube.com/watch?v=2IKlsW15vLY
https://www.youtube.com/watch?v=2IKlsW15vLY

