
Governo Setor 
Produtivo



Expansão

2019

Mais 52 novas Escolas 
Cidadãs Integrais                  

Meta

Universalizar o acesso a  
Escola Integral para todos 

os municípios, com 50% da 
oferta em educação 

profissional                  

Escolas 2016
Escolas 2017
Escolas 2018
Escolas 2019

2° estado do Brasil 
em % de escolas com 
oferta de educação 
integral (37%)
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Desenvolvimento da 
Educação Básica Impacto social

Ensino Médio

AÇÕES

avaliação da educação 

formação de professores 

monitoramento de ações 
educacionais 

desenvolvimento 
profissional dos gestores 

escolares

Redução das 
Desigualdades 

Estudo Preliminar sobre o impacto 
das Escolas Cidadãs Integrais em 

comunidades vulneráveis 
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Matriz da área 

Série Conceitos 

estruturantes/ideias 

fundamentais 

Componente Como se desdobra no componente Objetos de conhecimento 

1ª  

(Eixo 

integrador: 

Energia para 

uma vida 

melhor) 

Matéria e energia 

O aumento no consumo de 

energia resulta em melhoria 

da qualidade de vida? 

Biologia Estabelecer relação entre o fluxo de energia nos 

ecossistemas e as demandas energéticas dos seres 

vivos. 

Associar o aumento na demanda de energia pelas 

populações humanas com os impactos ambientais. 

Interpretar a diversidade da vida em suas diferentes 

dimensões. 

Ecossistemas; dinâmica de populações; 

cadeias alimentares; biodiversidade; 

ações antrópicas. 

Física Reconhecer as fontes de energia e relacionar as 

formas de uso e transformação das mesmas. 

Avaliar as possibilidades de uso das fontes de energia 

disponíveis localmente. 

Avaliar a demanda social de energia levando em conta 

fatores como: uso racional da energia, impactos 

ambientais, desenvolvimento científico- 

-tecnológico, e a disponibilidade de recursos. 

Princípio de conservação da energia; 

Dinâmica; Termodinâmica; Matrizes 

energéticas no Brasil. 

Química Conceituar, interpretar e representar transformações 

químicas como processos em que há formação de novos 

materiais e envolvimento de energia.  

Avaliar o impacto do uso racional de energia na 

manutenção da qualidade de vida, nos níveis 

individual e coletivo, a partir da análise das relações 

entre as quantidades de materiais e energia 

envolvidas nas transformações químicas. 

Transformações químicas e energia. 
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Série Conceitos 

estruturantes/ideias 

fundamentais 

Componente Como se desdobra no componente Objetos de conhecimento 

2ª  

(Eixo 

integrador: 

Buscando 

uma vida 

melhor) 

Saúde e qualidade de vida 

Quais as condições para a 

manutenção da vida? 

Biologia Analisar as diferentes dimensões da Saúde e da 

qualidade de vida. 

Compreender o funcionamento dos sistemas 

digestório, nervoso e hormonal para avaliar situações 

envolvendo hábitos alimentares e distúrbios 

nutricionais; a transformação do corpo na puberdade; 

a ação de medicamentos e outras drogas sobre o 

corpo; a percepção que temos do mundo. 

Analisar as características adaptativas dos seres vivos 

a diferentes condições ambientais e climáticas. 

Biologia da célula; saúde coletiva; 

vulnerabilidade de jovens; Nutrição, 

sistema hormonal, sistema nervoso e a 

compreensão do mundo; mecanismos 

adaptativos fisiológicos, saúde no 

ambiente urbano. 

Física Compreender a evolução histórica do conceito de luz, 

e seus diferentes modelos científicos, como meios 

para o conhecimento da natureza. 

Relacionar a evolução do conhecimento em 

fenômenos ondulatórios e ópticos ao 

desenvolvimento do conhecimento sobre os 

organismos vivos. 

Compreender efeitos da interação das ondas 

eletromagnéticas com a matéria, avaliando seus 

resultados e impactos na manutenção da vida. 

Modelos: cinético molecular e 

ondulatório; Olho humano; instrumentos 

ópticos (microscópio, máquina 

fotográfica, telescópios); Propagação da 

luz e transporte de energia; 

Espectroscopia; Exames diagnósticos de 

imagem; raios x; ultrassonografia; 

Interações da radiação solar com 

organismos vivos. 

Química Reconhecer modelos da Ciência como construções 

humanas, em constante modificação.  

Aplicar modelos explicativos da estrutura da matéria 

para fazer previsões sobre a reatividade de compostos. 

Soluções envolvendo compostos 

orgânicos e inorgânicos e suas 

propriedades.  
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Série Conceitos 

estruturantes/ideias 

fundamentais 

Componente Como se desdobra no componente Objetos de conhecimento 

Inter-relacionar a estrutura, propriedades, reatividade 

e energia envolvidas nas interações e transformações 

químicas envolvendo compostos polares, anfipáticos e 

apolares.  

Avaliar a importância da água na Vida usando 

modelos submicroscópicos da estrutura da matéria 

que buscam explicar as interações que ocorrem entre 

ela e as substâncias nela dissolvidas. 

Modelos explicativos da estrutura da 

matéria. 
 

3ª  

(Eixo 

integrador: 

Como a 

Ciência 

transforma o 

mundo e 

nossa 

compreensão 

sobre ele?) 

Ciência, tecnologia e 

sociedade 

Biologia Reconhecer e interpretar a célula como unidade de 

vida dos seres vivos e analisar os impactos das 

terapias celulares em desenvolvimento. 

Analisar a construção do conhecimento sobre o 

material genético e avaliar suas diferentes 

possibilidades de aplicação. 

Células; células-tronco; terapias celulares; 

clonagem; herança genética; DNA e 

ácidos nucléicos; síntese de proteínas e 

código genético; tecnologias do DNA 

recombinante. 

Física Avaliar o desenvolvimento tecnológico associado à 

eletricidade, seu papel na vida humana, sua presença 

no cotidiano e seus impactos na vida social, 

incentivando o exercício da cidadania no uso 

consciente da eletricidade. 

Associar as transformações sociais relacionadas às 

telecomunicações, transmissão, recepção e 

processamento de informações aos avanços na 

compreensão da estrutura da matéria e ao 

desenvolvimento tecnológico. 

Eletricidade e Eletromagnetismo; 

Princípios de funcionamento de 

equipamentos elétricos e suas 

transformações de energia; Geração de 

energia elétrica e sua transmissão; Bohr e 

o modelo do átomo de hidrogênio; 

Teorias gravitacionais de Newton e 

Einstein; Radiação cósmica de fundo e o 

Big Bang; Modelo padrão. 


