
UNIVESIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

COLÉGIO DE APLICAÇÃO 

 

 

PLANO DE ENSINO 

 

Disciplina: ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

Série: 6º ano 

 

Professor Responsável:  

Silaine Maria Borges 

 

Carga horária Anual:  

60 horas 

 

Carga horária Semanal:  

2 horas/aula por turma/aula por turma 

 

Ementa:  

Introdução e informações sobre o Regimento Interno do Codap; Grêmio Estudantil; Preservação do 

Patrimônio natural e Espaço Público (tombado ou não pela IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional), Família e sociedade. 

 

Objetivo Geral:  

Estimular o convívio e os vínculos familiar e social do aluno principalmente aquelas que devem ser 

desenvolvidas e praticadas na escola, conforme prevê o Regimento Interno do Codap referentes aos 

Direitos e Deveres do aluno que devem de ser estudados e di 

 

Objetivo Específico:  

Verificar qual o nível de informações e conhecimentos, desejos e expectativas que os alunos e seus 

familiares, tem acerca do Colégio de Aplicação.  

Verificar e comprovar se nossos alunos recebem educação informal, referente aos cuidados de 

preservação do Patrimônio cultural e ambiental. 

 

 

Metodologia:  

Serão ministrados através de aulas teóricas expositivas e explicativas utilizando recursos de textos e 

áudio visuais, como também poderão ser utilizados diversos materiais de acordo com as atividades 

que serão desenvolvidas. 

 

Avaliação Individual:  

A avaliação individual ocorrerá através da: participação em sala de aula ou em outros ambientes 

externos determinados para as visitas técnicas, assiduidade, pontualidade, desempenho, participação 

em grupo de trabalho, responsabilidade com os compromissos assumidos ou determinados, estímulos 

sociais, conservação e preservação do ambiente escolar. 

 

Avaliação Coletiva:  

Serão avaliados através da execução dos trabalhos práticos ministrados, onde os alunos deverão 

participar, explorar e implementar os aspectos abordados na disciplina. Será avaliada também a 

participação nas excursões, exposições e discussões teóricas realizadas em função dos tópicos 



relacionados ao conteúdo programático durante a disciplina e conforme a necessidade ou a 

programação das atividades escolares. 

 

Unidade Acadêmica I:  

Conhecendo a nossa escola. 

• Conversa Informal sobre a disciplina de Orientação Educacional. 

• Formação de Hábitos de Estudos. 

• História do Colégio de Aplicação 

• Regimento Interno do Codap. 

• Grêmio Estudantil. 

• Patrimônio público Codap/UFS e sua preservação.  

• Visita técnica aos museus de São Cristóvão: Museu Histórico de Sergipe São Cristóvão; 

Museu da Policia Militar de São Cristóvão; Museu dos Bonecos de São Cristóvão. 

 

 

Unidade Acadêmica II:  

Vivendo em Família. 

• O nascimento da família. 

• A família como unidade. 

• A família Brasileira. 

• O confronto de gerações. 

• Pais separados. 

• Visita técnica Observatório de Sergipe. 

 

 

Unidade Acadêmica III:  

Relacionamento entre as pessoas no convívio diário: 

• Na escola. 

• Na família. 

• Nos locais públicos. 

 

 

Unidade Acadêmica IV:  

Amizade e Virtudes. 

• Importância da amizade. 

• Tipos de Virtudes. 

• Solidariedade. 

• Respeito. 

 

Referências para construção do Plano de Curso: 

Regimento Escolar Codap/UFS. 

Estatuto do Grêmio. 

LOPES, Kívio Dias Barbosa. Patrimônio Público. Disponível em: 

http://eventos.tmunicipal.org.br/controleinterno/material_didatico/ci_a8_texto_para_estudo.pdf 

DIAS, Maria Luiza, 1996. Vivendo em Família relações de afeto e conflito. São Paulo: Editora 

Moderna Ltda. 

 

Referências ofertadas para os discentes:  

Regimento Escolar Codap/UFS. 

Estatuto do Grêmio. 

DIAS, Maria Luiza, 1996. Vivendo em Família relações de afeto e conflito. São Paulo: Editora 

Moderna Ltda. 



 


