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1. APRESENTAÇÃO

O Projeto Pedagógico do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da 

Universidade Federal de Goiás – CEPAE /UFG, decorre essencialmente do interesse 

consciente e coletivo da equipe de profissionais da Educação. É um documento que 

norteia e (re) define os objetivos do processo de apropriação de conhecimentos em suas 

dimensões culturais, políticas e pedagógicas.

A importância desse Projeto Pedagógico (PP) vincula-se à possibilidade que 

tal documento possui de representar como se dá o processo da/na dinâmica educacional 

praticada  no  CEPAE/UFG.  Evidenciam-se  os  fundamentos  teórico-metodológicos,  a 

estrutura física, a organização administrativa, o ensino, a pesquisa, a extensão e as, que 

são  norteados  por  um  pressuposto  básico:  ações  pedagógicas  pautadas  em  uma 

concepção sócio-histórica de homem, sociedade e educação, em uma análise crítica do 

impacto de tais conceitos na cultura escolar. 

Assim, o intuito deste projeto é vincular-se a toda uma produção científica 

construída  no  bojo  de  práticas  afinadas  com  as  políticas  públicas  no  âmbito 

Educacional. Nesse sentido os currículos de Ensino Fundamental e Médio devem ter 

uma base nacional comum e uma parte diversificada, para atender às especificidades 

regionais e locais de cada comunidade escolar, seguindo a Lei nº. 9.394/96, de 20.12.96 

(Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB), e também a Lei Federal 8.069/1990, 

que criou o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
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2.  INTRODUÇÃO 

O  CEPAE  como  um  centro  de  ensino  e  pesquisa  público,  a  serviço  das 

necessidades  e  características  de  desenvolvimento  integral  de  seus  usuários,  está 

estruturado no Regimento1 e no Projeto Pedagógico, fundamentado em teorias críticas. 

Destaca-se que o PP deve ser construído e vivenciado por todos os segmentos da escola, 

num processo constante de reflexão e discussão sobre o cotidiano escolar.  

Esse  documento  foi  elaborado  a  partir  do  interesse  em  formalizar  uma 

proposta  pedagógica  de  maneira  que  fossem  retratadas  suas  concepções,  ações  e 

objetivos pedagógicos,  em uma construção coletiva que propicie  o repensar sobre a 

cultura  escolar  validando  a  contribuição  dos  vários  segmentos  que  compõem  esta 

Unidade Acadêmica e vem sendo constantemente reestruturado com base nas mudanças 

que ocorrem no cotidiano da escola. 

Objetiva-se, então, estabelecer uma relação dialógica com alunos, professores, 

pais,  técnicos  administrativos,  estagiários  e  pesquisadores  rumo a um conhecimento 

abrangente  do  processo  de  humanização,  manifesto  em  um  projeto  que  delineia 

diretrizes políticas e pedagógicas do processo educacional, e que pretenda ser autêntico 

aberto e dinâmico. 

A composição  da  atual  comissão  do PP estrutura-se  dentro  de  critérios  de 

representatividade  de  segmentos  que  compõem  este  Centro  de  Ensino  e  Pesquisa, 

visando assim, garantir uma efetiva intercessão das subáreas, áreas de conhecimento, 

setor  de  apoio  à  ação  pedagógica,  setor  administrativo,  bem como de  alunos,  pais, 

estagiários e pesquisadores.  

1

Documento disponível em: http://www.CEPAE.ufg.br/pages/9721.
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3. ESTRUTURA FÍSICA

O CEPAE funciona em prédio próprio no Campus Samambaia desde 1980, 

sediando o ensino fundamental e o ensino médio até 2005. Em outubro do mesmo ano 

foi inaugurado o prédio II destinado à primeira fase do ensino fundamental, contendo: 

10 salas de aulas, 01 laboratório de Formação de Conceitos, 01 laboratório de Pesquisa 

em Linguagem e Infância, 01 laboratório de Matemática, 01 laboratório de Química, 05 

banheiros (sendo um para cadeirante), 01 hall, 01 sala para o setor de psicologia, 01 sala 

para atendimento aos pais, 01 sala de professores, 01 copa, 01 sala para fotocópia e em 

anexo 01 quadra descoberta.

A partir  de  2006,  o  prédio  I,  no  qual  funciona  a  segunda fase  do  Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio foi assim organizado: 

a) Piso superior:  13 salas  de  aulas,  01 laboratório  de informática,  02 salas  para 

depósito  de  materiais,  01  laboratório  de  Ciências  Biológicas,  03  salas  para 

coordenação pedagógica, 01 sala de Estágio, 01 sala para a Revista Polyphonía, 1 

sala de Professores de Línguas Estrangeiras e Informática, sanitários e 01 sala 

para materiais de limpeza.

b) Piso inferior: 04 salas de aula, 09 salas de professores, 01 sala de direção, 01 sala 

de  secretaria  executiva,  01  mini-auditório,  01 biblioteca,  01 mini-cozinha,  02 

salas  para  depósito  de  materiais  de  limpeza,  02  almoxarifados,  01  secretaria 

administrativa, 01 sala de Grêmio Estudantil, 01 hall com mesas de estudos.

c) Anexado ao prédio I temos: 03 salas de artes, 01 sala de dança, 01 cozinha com 

despensa,  01  pátio  coberto,  01  almoxarifado  de  Educação  Física,  01  sala  de 

núcleos de Pesquisa, 01 vestiário para equipe de apoio (limpeza e segurança) e 

sanitários  com  chuveiro.  Existem  ainda,  duas  quadras,  sendo  uma  coberta, 

playground e estacionamento. 
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4. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

O CEPAE é formado por um órgão superior deliberativo ou Conselho Diretor, 

que  tem sua  composição  e  funções  citadas  no  Capítulo  I,  artigos  9º  e  10º  do  seu 

Regimento interno, e pelos órgãos de direção, que consistem na Direção, Vice-Direção 

e Coordenação pedagógica,  conforme funções e atribuições  descritas no Capítulo II, 

artigos 12 a 40 do mesmo Regimento.

Aos órgãos de direção estão subordinadas as comissões permanentes, as quais 

têm o papel de articular os projetos de estágio (art.19), extensão (art. 17) do CEPAE; o 

setor  de  apoio  à  ação  pedagógica;  os  serviços  administrativos;  e  as  coordenações 

pedagógicas, responsáveis pela coordenação didático-pedagógica da educação básica: 

fundamental  e médio,  e a coordenadoria  de pesquisa responsável pela organização e 

desenvolvimento  dos  projetos  e  núcleos  de pesquisa e  da pós-graduação  lato sensu, 

presencial e a distância, e stricto sensu, mestrado no âmbito do CEPAE.

Aos órgãos de coordenação pedagógica estão subordinadas as  Coordenações 

de Área de Ensino que são: 

a) Área de Comunicação, formada pelas subáreas de Português, Educação 

Física,  Artes,  Língua  Estrangeira  Inglês,  Língua  Estrangeira  Francês  e  Língua 

Estrangeira Espanhol e Educação Informática; 

b) Área  de  Ciências  Humanas  e  Filosofia,  composta  pelas  subáreas  de 

História, Geografia, Sociologia e Filosofia; 

c) Área de Ciências da Natureza e Matemática, constituída pelas subáreas 

de Química e Física, Matemática e Biologia. 

Cada área de ensino e subárea é representada por seu respectivo coordenador, 

com suas atribuições descritas nos artigos 24 e 25 do regimento do CEPAE.

O setor de apoio à ação pedagógica compõe-se de equipes técnicas que são 

responsáveis pela organização, funcionamento e avaliação de tarefas inerentes às áreas 

de  atuação:  Biblioteca  Escolar  (artigo  38),  Psicologia  (artigo  33  e  34),  Técnico  em 

Assuntos Educacionais (parágrafo único do artigo 38), Técnico Desportivo (artigo 33) e 

Técnico de Laboratório (artigo 33). Esses profissionais têm como princípio o caráter 
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educativo pedagógico de suas ações, realizando um trabalho cooperativo e coerente com 

as necessidades do CEPAE.   

Os  Serviços  administrativos  constituem  o  suporte  da  ação  administrativa 

necessária ao funcionamento geral do CEPAE, compondo-se da:

a)  Secretaria administrativa, que é  responsável pelos serviços de escrituração e 

documentação da vida funcional  de alunos e  técnicos  administrativos,  comunicação, 

controle de material e expediente de direção, tendo como chefe imediato um de seus 

membros e suas atribuições descritas no artigo 44 do Regimento; 

b) Secretaria executiva, que é responsável pelo serviço de documentação da vida 

funcional dos docentes e pela documentação relacionada à extensão, ao estágio, tendo 

suas atribuições descritas no artigo 46 do Regimento do CEPAE.

c) Secretaria de pesquisa e pós-graduação, que  é responsável pelo serviço de 

documentação de pesquisa e de pós-graduação deve  atender e orientar tecnicamente o 

corpo  docente,  discente,  os  pesquisadores  e  o  público  acadêmico  em geral  que  se 

interessar por atividades relacionadas à pesquisa e à pós-graduação no Cepae.
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5. ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

O ingresso de alunos no Colégio de Aplicação (CAp) inicialmente não existia 

demanda por vagas, o número de alunos era menor que o número de vagas oferecidas. 

Esse  quadro  mudou  à  medida  que  o  colégio  foi  se  tornando  conhecido,  exigindo, 

portanto,  um critério  de  seleção,  o  qual  gerou  a  preocupação  de  estar  elitizando  o 

processo  de  aquisição  das  vagas.  A  partir  de  1980  o  tema  foi  discutido  e  várias 

possibilidades  levantadas,  como:  sorteio  para  filhos  de  servidores  da  universidade, 

sorteio  que  dividisse  equitativamente  o  número  de  vaga  entre  os  servidores  e  a 

comunidade. Tais  discussões  foram feitas no O Egrégio Conselho Universitário que:

definiu a política de distribuição de vagas de Colégio de Aplicação 

pela resolução nº 002 em 23.12.82, a qual foi alterada pela resolução 

nº  03/84,  que prevê  o  atendimento  prioritário dos filhos  e  demais  

dependentes dos servidores da UFG na seleção de alunos no Colégio  

de  Aplicação. Finalmente,  o  Egrégio  Conselho  Universitário 

determina, no art. 2º da Resolução 001/88, que as vagas do CA sejam 

oferecidas  à  comunidade  com  igualdade  de  oportunidade  a  todos. 

(VARIZO & FERREIRA, 2010, p.24-5)

A organização do trabalho pedagógico do CEPAE (Primeira e Segunda Fase 

do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Pós-graduação) é desenvolvida nas subáreas, 

áreas  de  conhecimento,  conselhos  de  classe  e  coordenadoria  de  pesquisa  e  pós-

graduação.

 As coordenações pedagógicas dialogam com as subáreas e áreas e demais 

servidores na perspectiva de formar cidadãos críticos, capazes de perceber e transformar 

a  realidade  em  que  estão  inseridos.   O  objetivo  é  desenvolver  integralmente  os 

educandos, oferecendo-lhes oportunidades de aprendizagem que os tornem capazes de 

fazer uma leitura do momento histórico, científico e cultural em que vivem, adotando a 

perspectiva de construção de uma sociedade mais justa. Estas coordenações trabalham 

junto aos  coordenadores  das  subáreas,  áreas  e  com o conjunto  de profissionais  que 

atuam em cada  fase,  a  fim de  resguardar  as  especificidades  do  ensino.  O  trabalho 

pedagógico se orienta por princípios teóricos norteadores comuns fundamentados em 
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abordagens progressistas  da Educação  como,  por  exemplo,  o  sócio-interacionismo e 

sócio-historicismo. 

O corpo docente do CEPAE é constituído por professores da UFG da carreira 

de magistério superior (MS). Desenvolvem atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

orientação/supervisão a alunos de Graduação e Pós- Graduação da UFG e de outras 

instituições  de  ensino  superior,  públicas  e  privadas.  E,  ainda,  atuam em atividades 

administrativas (comissões e representações). Estão também vinculados ao CEPAE os 

professores da Creche que são da carreira  de Ensino Básico Técnico  e Tecnológico 

(EBTT). Está em trâmite na Reitoria a decisão do vínculo da Creche a esta unidade.

5.1 ENSINO FUNDAMENTAL – 1ª FASE 

A primeira fase está constituída do 1º ao 5º ano, com aulas regulares no turno 

matutino. São destinadas 40 vagas para os 1º e 2º anos e 60 para os 3º, 4º e 5º anos, 

totalizando  260  alunos.  No  turno  vespertino  acontece  o  projeto  “Ponto  de  Apoio”, 

destinado  aos  alunos  que  apresentam dificuldades  no  processo  de  aprendizagem.  A 

matriz curricular encontra-se no Anexo C. 

5.2 ENSINO FUNDAMENTAL – 2ª FASE 

A segunda fase está constituída do 6º ao 9º ano, com aulas regulares no turno 

matutino.  São destinadas  60 vagas  para cada ano, totalizando 240 alunos.  No turno 

vespertino  acontecem  atendimentos  em  cada  disciplina,  destinados  aos  alunos  que 

apresentam dificuldades no processo de aprendizagem. A matriz curricular encontra-se 

no Anexo C.

5.3 ENSINO MÉDIO 

O Ensino Médio está constituído do 1º ao 3º ano, com aulas regulares (núcleo 

básico)  no  turno matutino.  São destinadas  60 vagas  para  cada  ano,  totalizando  180 

alunos. No turno vespertino são ofertadas as disciplinas do núcleo flexível (constituído 

por  disciplinas  eletivas  obrigatórias  e  optativas  que  acontecem  semestralmente). 

Acontecem  ainda  atendimentos  em  cada  disciplina,  destinados  aos  alunos  que 
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apresentam dificuldades no processo de aprendizagem. A matriz curricular encontra-se 

no Anexo C. 

5.4 ESTÁGIO

Os  estágios  curriculares  obrigatórios  e  não  obrigatórios  constituintes  dos 

cursos de graduação da UFG e de outras instituições conveniadas realizam-se de acordo 

com o disposto nos artigos 7, 16 e 19 do Regimento do CEPAE/UFG e a Resolução 

CEPAE/CEC  nº.03/2010,  nos  termos  das  Resoluções  CEPEC/UFG  nº.  731/2005, 

766/2005 e 462/1999, da Lei nº. 11.788 de 2008 e da Orientação Normativa nº.7, de 30 

de  outubro  de  2008.  Cabe  à  Comissão  de  Estágio  Curricular  (CEC)  articular  a 

viabilidade  dos  estágios  com as  coordenações  de  curso  e  de  estágio  das  diferentes 

unidades  acadêmicas  da  UFG  e  de  outras  instituições  conveniadas,  bem  como 

acompanhar  as  atividades  desenvolvidas  neste  Centro,  em  consonância  com  as 

orientações da coordenação de estágios da PROGRAD/UFG. 

Os projetos de estágios desenvolvidos no CEPAE são elaborados e efetivados 

pelas  Subáreas  e/ou  Setores  de  Apoio  em  conjunto  com  os  Institutos/Faculdades 

correspondentes  e  são  reconhecidos  pelas  coordenações  de  curso  de  CEPAE/UFG, 

cabendo  a  cada  subárea  e  ou  Setor  de  apoio  responsável  viabilizar  o  acesso  a 

documentos solicitados pelos estagiários.

Na elaboração dos referidos projetos,  é observada a especificidade de cada 

curso,  bem como considerado o fato  de  no  CEPAE/UFG ter  uma escola  de  ensino 

básico, que se apresenta como campo de estágio. 

Os  direitos  e  deveres  dos  estagiários  remetem-se  as  normatizações  citadas 

acima.

5.5 PÓS-GRADUAÇÃO

Os  cursos  de  Pós-graduação  Lato Sensu oferecidos  pelo  CEPAE  têm  o 

propósito  de  proporcionar  um  espaço  de  formação  continuada  sobre  a  prática 

profissional crítica e reflexiva frente aos problemas enfrentados no cotidiano escolar 

articulando  ensino,  pesquisa  e  o  conhecimento  das  necessidades  de  constante 

aprimoramento. Atualmente são ofertados cursos presenciais e a distância. O CEPAE 

possui  um  programa  stricto  sensu,  (Mestrado  Profissional  em Ensino  na  Educação 
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Básica)  já  aprovado  pela  Coordenação  de  Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de  Nível 

Superior  (CAPES)  e  instâncias  administrativas  da  UFG,  aguardando  publicação  de 

edital para o processo seletivo. 

O curso de Mestrado Profissional  em Ensino na Educação Básica tem como 

propósito  qualificar  profissionais  que  atuam  no  contexto  de  ensino  fundamental  e 

médio, focalizando aspectos constitutivos do sistema escolar. O intuito é preparar esses 

profissionais  para a  pesquisa aplicada  em ensino na educação básica,  a  fim de que 

possam  construir  uma  reflexão  crítica  pautando-se  na  prática  profissional  e, 

consequentemente, contribuir com ações que visem impactar  o sistema educacional no 

qual estão envolvidos.

5.6 PROJETOS, NÚCLEOS E REVISTA.

5.6.1 Projeto de Pesquisa

Os projetos  de pesquisa são realizados  por pesquisadores  do CEPAE, bem 

como  de  outras  Unidades  Acadêmicas  da  UFG  e  demais  Instituições  de  Ensino 

Superior. Têm como objetivo desenvolver pesquisas que contribuam para a produção 

científica nas diversas áreas do conhecimento,  em especial,  as que dizem respeito  à 

Educação Básica. 

 5.6.2 Projetos de Extensão

Os projetos de extensão são realizados por docentes e técnicos administrativos 

do CEPAE,  bem como por profissionais oriundos de outras Unidades Acadêmicas da 

UFG. Têm como objetivo integrar a comunidade universitária a comunidade geral a fim 

de  oferecer  conhecimento,  saberes  e  práticas  necessárias  para  o  desenvolvimento 

intelectual e sociocultural. 

5.6.4 Núcleos

11



Os  núcleos  de  pesquisa  do  CEPAE  são  criados  por  docentes  e  técnicos 

administrativos, e/ou em parceria com outras Unidades, e têm o intuito de aprofundar 

conhecimentos específicos de cada área a que se destinam. Muitas vezes também são 

responsáveis por projetos de pesquisa e extensão realizados no CEPAE.

5.6.5 Revista

A  revista  do  CEPAE  antes  intitulada  Revista  Solta  a  Voz  e  atualmente 

Polyphonía, se traduz em um compêndio de artigos. Estes artigos podem ser escritos por 

professores  desta  e  demais  Unidades  da UFG, bem como de outras  instituições.  Os 

textos acadêmicos são agrupados por temáticas desenvolvidas semestralmente. A revista 

pode ser acessada em: http://www.cepae.ufg.br/pages/9742

6. ORIENTAÇÕES EPISTEMOLÓGICAS 

As orientações epistemológicas que norteiam o projeto pedagógico do CEPAE 

não pertencem à um único marco teórico  ou pressuposto filosófico. 

Ao levarmos em consideração que o PP, segundo sua própria definição “é uma 

construção coletiva de toda a comunidade escolar” (Veiga, 1997), verificamos que, por 

sua natureza, ele expressa as teorias do conhecimento presentes no cotidiano escolar. 

Tais teorias denotam as concepções de mundo, de sociedade, de homem, de indivíduo 

que cada membro que participa de sua materialização defende. 

Os embates teóricos e metodológicos estão presentes na organização do trabalho 

pedagógico da escola como um todo e se manifestam, para além da sala de aula, em 

várias  situações  dessa  organização,  quer  seja  em  reuniões  pedagógicas,  reuniões 

administrativas, enfim nas várias instâncias deliberativas ou não da escola.

As diferentes concepções teóricas podem ser observadas nas diversas subáreas e 

estão  materializadas  nos  planos  de  ensino  das  disciplinas.  Os  marcos teóricos  mais 

presentes nos planos têm suporte principalmente na fenomenologia e no materialismo 

histórico dialético.

O discurso recorrente presente na escola demonstra a necessidade de que todos 

os  segmentos  envolvidos  no  projeto  pedagógico  (professores,  servidores  técnicos 

administrativos, alunos  e  pais,  ou  seja,  a  comunidade  escolar)  busquem  subsídios 
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teórico-metodológicos  para  serem  estudados,  debatidos,  sistematizados  e, 

principalmente,  operacionalizados,  para que ele  se transforme,  de fato,  em ações  de 

planejamentos concretos, cuja intencionalidade busque uma transformação social.

O Projeto Pedagógico é uma tarefa desafiadora que requer um trabalho coletivo 

e compromissado. A leitura crítica da realidade escolar, as identificações de suas contra-

dições e as proposições superadoras têm como um dos objetivos acabar com a distância 

entre a instituição que se tem para aquela que se almeja. Portanto, o Projeto Pedagógico, 

pela sua abrangência, é o orientador e articulador das ações pedagógicas (e, por conse-

guinte, políticas) da escola. É um instrumento dinâmico em constante processo avaliati-

vo e não um documento que fique "engavetado" ou que apenas cumpra finalidades bu-

rocráticas do sistema educacional vigente.

Uma  escola  que  pretende  ser  transformadora  da  realidade  social  deve  ser 

mediadora entre a formação do indivíduo e a sociedade. Logo, o fenômeno educativo 

deve ser concebido como uma das formas de se efetivar a relação do indivíduo com o 

meio  social,  visando  o  desenvolvimento  da  personalidade  com  a  aquisição  de 

habilidades específicas que contribuirão para a construção da emancipação humana.

Por isso, é fundamental que cotidianamente se reflita  sobre a organização do 

trabalho pedagógico, pois a construção de uma sociedade verdadeiramente democrática 

necessita  de  uma escola  progressista  que avalie   as  contradições  presentes  tanto  no 

indivíduo quanto na sociedade.  É necessária a construção de uma práxis histórica que 

forme  sujeitos  autônomos  para  o  exercício  da  emancipação  humana,  artífices  da 

liberdade na construção de uma sociedade verdadeiramente democrática e justa.

Nosso objetivo é possibilitar  aos alunos a apropriação e a análise  de saberes 

sistematizados historicamente,  necessários para uma formação humana crítica que os 

levem  a  compreensão  das  contradições  que  permeiam  esses  saberes  e  analisar  as 

diversas informações a que têm acesso, tanto pela escola quanto pelos vários meios de 

comunicação,  para que possam formular  novos conceitos  de mundo,  de homem,  de 

sociedade, de cultura e de produção de conhecimento.

Os planos de ensino podem ser acessados em www.cepae.ufg.br link: Planos de 

Ensino 2012.
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ANEXO B: ORGANOGRAMA
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Área da Ciência da Natureza e Matemática

Subárea de Matemática

Subárea de Biologia

Subárea de Física e Química

Direção
 Vice-direção

Setor AdministrativoSetor de Apoio PedagógicoÓrgãos de CoordenaçãoComissões Permanentes

Coordenação  2ª Fase Ens. Fund. MédioCoordenação da 1ª Fase Ens. Fund.

Comissão de Extensão
Área de Comunicação

Subárea de Informática

Subárea de Português

Subárea de Artes

Subárea de Ed. Física

Subárea de Frances

Subárea de Inglês

Subárea de Espanhol

Área de Ciências Humanas e Filosofia

Subárea de História

Subárea de Geografia

Subárea de Filosofia

Subárea de Sociologia

Conselho de Classe

Lato sensu 

Comissão de Estagio

Coordenadoria de Pesquisa e 
Pós Graduação

Psicologia

Biblioteca

Técnicos de assuntos 
educacionais e desportivos

Divisão Administrativa

Secretaria Executiva

Stricto sensu

Secretaria de Pesquisa e 
Pós-Graduação



ANEXO C: MATRIZ CURRICULAR DO CEPAE 2 / ano 2011/2012

Disciplina PRIMEIRA FASE                                                                  SEGUNDA FASE ENSINO MÉDIO

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 1º Ano 2º Ano 3º Ano
Ciências/Biologia 03 03 03 03 03 02 02 02 02 02 02 02
Matemática 06 06 05 05 05 04 04 04 04 03 03 03
Geografia 02 02 02 02 02 03 03 03 03 02 02 02
História 02 02 03 03 03 03 03 03 03 02 02 02
Artes (P/M/T/V) 02 02 02 02 02  02 02 02 02  01 01 01
Educação Física 03 03 03 03 03 03 03 03 03  01 01 01
Português 06 06 06 06 06 04 04 04 04 04 04 04
Filosofia - - - - - - - 02 02 01 02 01
Sociologia - - - - - - - 02 02 01 01 02
Língua Espanhola - - - - - 01 01 01 01 02 02 02
Língua Francesa - - - - - 02 02 02 02

02 02 02
Língua Inglesa - - - - - 02 02 02 02
Informática 02 02
Física 03 03 03
Química 03 03 03
TOTAL 24 24 24 24 24 28 28 30 30 27 28 28

OBS: OBS: O NÚCLEO FLEXÍVEL é composto por disciplinas ofertadas pelas subáreas.
Área do conhecimento Eletivas Obrigatórias Eletivas Optativas

Biológicas 80 120
Exatas 80 120
Humanas 80 120

Áreas de Conhecimento Humanas Biológicas Exatas

Disciplinas 

Acessórias      

Obrigatórias

Português           História            Educação Física        

Geografia           Filosofia          Línguas Estrangeiras

Sociologia          Artes              

Biologia       

Química       

Física           

Matemática  

Física           

Química     

2Alteração da Matriz Curricular que modifica a carga horária das disciplinas eletivas de 600h para 480h a partir do ano letivo de 2012.

24



25


