
 

Planejamento Anual 2021 

Disciplina: Orientação Educacional Série: 6º ano Ensino: Fundamental II 

Professor: Vitor 

 
Concepção da disciplina: 

 

Com base na noção de “cuidado de si” elaborada pelo pensador Michael Foucault, iremos 

desenvolver práticas nos três âmbitos do conceito – o cuidado de si no sentido concreto e material, o 

qual compreende a organização corporal, a organicidade, a afetividade, hábitos, e dos objetos que o 

circundam: a organização do espaço; a expansão do conceito para o âmbito sócio-cultural, as 

condições concretas, diferentes formas e conteúdos voltados para o cuidado de si e assim também 

dos outros e da coletividade; e a circularidade entre o conhecimento de si, a investigação ética e o 

cuidado de si. Este trabalho ocorrerá progressivamente, de modo que trabalharemos a primeira 

esfera no sexto ano, a segunda no sétimo e a terceira no oitavo. 

 

Neste sentido temos como objetivo geral que os alunos do sexto ano possam conhecer, elaborar e 

inventar um repertório de práticas e procedimentos, ocupações e cuidados consigo mesmo e, assim, 

também com os outros, iniciando com a organização e o trabalho com a atenção intencional no 

interior da vida escolar e extrapolando para suas vidas ordinárias. Este percurso poderá proporcionar 

ao estudante uma apropriação tanto da dinâmica escolar em que está inserido, como do seu corpo – 

sentimentos, vontades, frustrações e escolhas - em relação ao que lhe afeta, proporcionando o 

ganho de consistência no que diz respeito a experiência com seu próprio corpo e com a experiência 

coletiva, ética e social na direção do protagonismo e autonomia. 

 

Objetivos Gerais: 

 

- apropriação da dinâmica escolar: prioridades, tempos, organização e postura; 

- elaboração de estratégias para potencializar a dinâmica escolar; 

- análise acerca das questões desafiantes da vida escolar; 

- significação acerca da experiência escolar; 

- exercitar a reflexão acerca da noção cuidado de si; 

- repertoriar e experienciar práticas concretas acerca deste conceito: exercitar a apropriação do 

direcionamento da atenção; 

- fortalecer as habilidades de concentração; 

- aproximação do corpo concreto, suas demandas, suas potências e suas fragilidades; 

- reconhecimento do espaço como extensão do corpo. 

 
Conteúdos do 1º Bimestre: 

 
1. A Dinâmica Escolar: FII 

a) organização e operar a manutenção de estudos: prioridades, tempos, organização e postura; 

b) elaboração de estratégias para potencializar a dinâmica escolar; 

c) significação coletiva acerca da experiência escolar. 

 

Conteúdos do 2º Bimestre: 

 
2. A Dinâmica Escolar:  

a) análise acerca das questões desafiadoras da dinâmica escolar; 

b) investigação de alternativas para enfrentar estas dificuldades; 

c) significação coletiva acerca da experiência escolar. 



 

Conteúdos do 3º Bimestre: 

 
3. A Atenção como método:  

a) apropriação da capacidade de se manter atento; 

b) investigação, experimentação e práticas acerca do direcionamento intencional da atenção; 

c) fortalecer as habilidades de concentração no tempo presente; 

d) práticas de auto-observação. 
 

 

Conteúdos do 4º Bimestre: 

 
4. Atenção, corpo e espaço:  

a) aproximação do corpo concreto: suas demandas, suas fragilidades, suas potências; 

b) atenção aos desejos e as frustrações; 

b) reconhecimento do espaço como extensão do corpo; 

c) investigação acerca de intervenções no espaço que potencializem a dinâmica escolar. 

 

Avaliação: 

A avaliação dos conteúdos e procedimentos de aprendizado será realizada segundo os princípios 

formativos, isto é, utilizando métodos variados que atendam às diferentes necessidades e formas de 

aprendizagem dos estudantes, realizados de modo constante, com as necessárias intervenções e 

regulações de cunho pedagógico, tendo em vista os processos de aprendizagem do estudante. 

Dentro de tais parâmetros, os principais instrumentos avaliativos utilizados durante todo o ano letivo 

são: 

 

1. avaliações escritas com questões em formato dissertativo; 

2. avaliações procedimentais a partir de análises da apropriação do estudante acerca das 

atividades propostas; 

3. trabalhos de pesquisa: individuais ou em grupo, a serem realizados dentro da escola ou fora dela; 

4. lições de casa, atendendo a diferentes propostas pedagógicas, conforme o planejamento 

executado em sala de aula; 

5. observação e acompanhamento, por parte do professor, das interações do estudante para com as 

atividades pedagógicas e para com as outras pessoas envolvidas no processo (professor, colegas 

etc.). 

 
 


