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1. Apresentação do Projeto Pedagógico 

A comissão elaborada deste PP é ciente de que a Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal dispõe de proposta Pedagógica, Curricular e Regimento Escolar 

próprios para toda rede pública de ensino, porém é de suma importância que a elaboração 

do Projeto Pedagógico atenda as especificidades e necessidades dos educandos do 

Centro de Ensino Fundamental Vila Areal – CEF VILA AREAL considerando comunidade 

na qual estes estão inseridos.  

Este projeto pretende traçar de forma sucinta as ações norteadoras a serem 

realizadas no decorrer do ano letivo, no qual apresenta um grande desafio aos 

educadores, gestão e demais servidores da escola, com a implementação do 3º ciclo 

Este ano o CEF VILA AREAL como todas as demais escolas da SEEDF continua com 

o sistema de 3º Ciclos e na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, as aprendizagens 

se constituem a partir de movimentos dialéticos entre os indivíduos e as diversas 

realidades sociais (SAVIANI, 2003), portanto fica evidente a necessidade da valorização 

não só da aprendizagem dos conteúdos curriculares, mas também das aprendizagens 

adquiridas com as experiências de vida do estudante e seus familiares. 

O 3º Ciclo para as aprendizagens acolhe essa perspectiva à medida que questiona a 

escola como aparelho ideológico do Estado que fortalece estruturas sociais dominantes, 

determinando as oportunidades de acesso ao capital cultural estabelecido. Uma escola 

fundamentada numa concepção política e pedagógica que silencia a diversidade cultural 

colabora para a manutenção de um sistema excludente, padronizando a maneira como os 

sujeitos históricos lidam com os conhecimentos escolares. Por outro lado, a partir do 

momento em que a escola reflete sobre sua prática e sua função social, coloca-se como 

instituição que se dispõe a contribuir para a emancipação do ser humano, propiciando 

oportunidades de desenvolvimento do estudante, garantindo seu acesso, sua permanência 

e sua progressão escolar. 

Por este motivo nosso PP 2019 tem o tema norteador “ O 3º Ciclo – O que não te 

desafia não te transforma”, continuando o desafio desde o ano anterior com a nova Política 

de Estado para a educação no DF, nosso objetivo quanto Unidade de Ensino é que nossos 

professores regentes, professores apoio à coordenação e direção (readaptados), 

coordenadores, equipe diretiva e demais servidores continuem abraçando o desafio da 
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nova prática pedagógica, iniciada desde 2017, com o curso do 3º Ciclo no 1º e 2º 

semestre/2017 seguindo as orientações e diretrizes fornecidas pela SUBEB e também no 

curso de formação da EAPE. 

Continuamos o ano de 2019 seguindo as Diretrizes Pedagógicas para Organização 

do 3º Ciclo cientes dos desafios e confiantes que as mudanças são fundamentais para as 

aprendizagens significativas de nossos alunos, que são os principais protagonistas do 

processo ensino–aprendizagem. 

 

2. Historicidade 

Em meados da década de 80, na cidade de Taguatinga, surgiu uma invasão que ficou 

conhecida por Areal, esta área da invasão, no ano de 1989, foi regularizada, à época as 

quadras para QS 06, QS 08 e QS 10, atualmente há outras quadras incorporadas à região 

do Areal/ Águas Claras. 

Diante do crescimento, regularização e da necessidade da região, a Escola Classe 

Vila Areal foi fundada, oficialmente, no dia 09 de novembro de 1988, localizada na QS 06 

conj. 430 Bloco B – Área Especial – Areal, após a criação do CAIC que atende crianças do 

1º ao 5º ano houve a necessidade de um Centro de Ensino Fundamental que atendesse a 

continuidade dos estudos dos alunos da região.  

Ressalta-se que a Escola Classe Vila Areal já funcionava em estrutura provisória no 

início da década de 80, porém a atual gestão não tem documentos exatos de quando a 

escola realmente iniciou suas atividades, mas há relatos de pais de alunos que estudaram 

antes de 1988. 

No ano de 2009 a Instituição foi alterada para Centro de Ensino Fundamental 

conforme Portaria nº 324/2009 de 21/08/2009. Atualmente atende turmas* de 6º aos 9º 

anos do ensino fundamental, nos turnos matutino – 9 turmas, assim distribuídas: 8º anos A 

a D (116 alunos) e 9º anos A e E (120 alunos) e 9 turmas no vespertino: 6º anos A a D ( 

100 alunos) e 7º anos A a E (124 alunos) *levantamento atualizado em 11/04/2019.  

O CEF VILA AREAL possui registro na SEEDF sob o código 97032109631 e código 

no MEC/INEP 53004388 e foi credenciada pela Portaria 53/91, Resolução 2464/99 do 
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Conselho Diretor de Educação da SEEDF, pertencendo à RA – XX – Águas Claras e 

supervisionada pela Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga. 

A escola passou por mais uma reforma, com recursos provenientes de emendas 

parlamentares no ano de 2018: reforma e nivelamento dos pisos com aplicação de 

granitina, troca das grelhas quebradas, troca das telhas dos blocos de salas de aulas e 

inclusão de placas de isopor (proteções acústica e térmica), instalação de mais duas 

câmeras (gravação), além das 10 instaladas na reforma de 2017, pintura interna e externa 

das salas de aulas. Em 2019, toda a escola foi pintada na área externa e interna, incluindo 

ferragens e quadra de esportes, algumas pequenas reformas na horta, jardins da escola. 

Contudo a parte estrutural dos três blocos foi mantida intacta desde a sua 

inauguração, fato este que preocupa a equipe gestora, uma vez que existe a necessidade 

de uma reconstrução dos prédios. A escola contém 11 salas de aula (projeto salas 

ambiente), sala da direção, sala dos professores e coordenação, uma pequena sala para 

mecanografia e para o SOE (antes era um banheiro), quadra de esporte coberta, pequena 

quadra de vôlei descoberta com piso cimentado, um refeitório, cozinha, uma pequena sala 

de leitura com acervo reduzido, uma sala de recursos para atendimento dos alunos ANEE,  

dois banheiros de uso exclusivo dos alunos, três banheiros para os servidores, um 

banheiro adequado para  pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida, 

uma sala de secretaria e administrativo, uma sala usada para multimídia (vídeo/datashow) 

e também para os reagrupamentos interclasse (previsto nas diretrizes do 3º Ciclo), pátio 

coberto, pátio descoberto, área verde. 

 

3. Diagnóstico da Realidade Escolar 

Segundo os dados da Codeplan, no ano de 2011, a renda domiciliar mensal em 

Águas Claras é de 18 salários mínimos, comparado aos 12 salários em Arniqueiras. No 

Areal, a média é de apenas 6 salários mínimos. Essa disparidade se repete nos outros 

indicadores analisados, enquanto em Águas Claras, 27,8% da população tem ensino 

superior completo, em Arniqueiras o número é de apenas 13,1% e no Areal, 5,7%. 

Os dados da pesquisa confirmam a caracterização da comunidade escolar, a escola 

está inserida numa comunidade de baixo poder aquisitivo, de grande vulnerabilidade social 
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devido à ausência de políticas públicas e infra-estruturais necessárias ao desenvolvimento 

econômico, financeiro, bem como, a aquisição da cidadania plena da comunidade escolar. 

Os estudantes do CEF Vila Areal, em sua maioria, possuem histórico de desajuste 

familiar, exclusão social, violência, carência afetiva, abandono e discriminação. Tais 

especificidades incidem diretamente no funcionamento da escola, fomentando a 

agressividade, a evasão, a defasagem idade/série (6º ano- 12 alunos, 7º ano- 30 alunos, 8º 

ano 13 alunos e 9º ano- 9 alunos) e a baixa estima dos alunos.*levantamento atualizado em 16/05/2019 Desde a 

nova gestão, em 2017, a escola vem buscando fortemente a participação dos responsáveis 

e/ou genitores na rotina de estudos dos alunos, para sucesso no processo do ensino 

aprendizagem, percebemos algumas melhora no aspecto da comunicação com unidades 

de ação simples, entre elas: padronização dos comunicados para professores, aplicativo 

do cartão de acesso e carteirinha de estudantil, reativação do Facebook e Instagram da 

escola, convocação dos responsáveis de forma sistemática nos casos mais graves.   

Nesse contexto, a escola surge como interlocutora da educação de valores que 

auxiliam na mediação de conflitos ou por meio do diálogo com o próprio estudante e 

fortalecendo a participação dos pais/responsáveis, promovendo assim uma mudança de 

postura e co-participação na educação dos nossos estudantes, resgatando os valores 

éticos, morais e a cidadania. Sendo estas condições necessárias ao bem estar e ao 

progresso das famílias, bem como do sucesso individual e coletivo de inclusão na 

sociedade.  

Diante desse quadro como estratégia para aproximar a família da vida estudantil, 

desde o ano de 2017, a primeira reunião de pais e/ou responsáveis é organizada com a 

assinatura do Termo de Responsabilidade dos Livros Didáticos, o que tem garantido a 

presença maciça da comunidade escolar. Com essa participação efetiva nesta reunião foi 

possível definir mudanças estratégias para o ano letivo de 2019, que foi a obrigatoriedade 

do uniforme e ajustes na vestimenta (com a definição das cores das bermudas, calças e 

sapatos fechados), a permanência do sistema de identificação das carteirinhas estudantis, 

a estratégia para reduzir os atrasos recorrentes.  
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4. Função Social 

A equipe do CEF VILA AREAL compreende que a função da escola pública é de 

possibilitar acesso a emancipação humana e transformação social através da educação 

pela transmissão de conteúdos definidos pelos currículos oficiais do MEC e SEEDF.  

A escola tem a responsabilidade de garantir que o conhecimento científico seja 

oferecido com qualidade a fim de que possam ser transformados em fazeres e saberes 

para a emancipação intelectual do aluno e que estimulem o domínio de conteúdos que 

ganharão significado, tanto para o professor como para o estudante, além disso, promover 

a integração na sociedade e na comunidade escolar na qual está inserido.  

Esta integração na sociedade acontece a partir do momento que toda comunidade 

escolar trabalhe e vivencie valores e conhecimentos significativos de forma criativa, 

contextualizada, organizada, respeitando as potencialidades individuais, promovendo, 

portanto uma relação cidadã de confiança entre Direção, professores, servidores, pais/ 

responsáveis e estudantes. 

De acordo com SAVIANI,  a Pedagogia Histórico-Crítica, tem como foco a 

transmissão de conteúdos científicos por parte da escola, porém sem ser conteudista. O 

ensino conteudista é aquele em que se passa uma quantidade enorme de conteúdo, sem 

se preocupar com o desenvolvimento intelectual, cultural e de raciocínio do aluno. A teoria 

de Saviani, no entanto, preza pelo acesso aos conhecimentos e sua compreensão por 

parte do estudante para que este seja inclusive capaz de transformar a sociedade. 

Na Pedagogia Histórico-Crítica a educação escolar é valorizada, tendo o papel de 

garantir os conteúdos que permitam aos alunos compreender e participar da sociedade de 

forma crítica, superando a visão de senso comum. A ideia é socializar o saber 

sistematizado historicamente e construído pelo homem. Nesse sentido, o papel da escola é 

propiciar as condições necessárias para a transmissão e a assimilação desse saber.  

Diante do desafio do 3º ciclo em mudarmos a práxis pedagógica, nossa escola com a 

participação dos professores regentes e demais apoiadores tem fortalecido as 

coordenações pedagógicas com a promoção de atividades que promovam a ação coletiva 

e com a aprendizagem significativa, promovendo ao estudante compreender o conteúdo 

das disciplinas específicas, presentes no currículo em si, e sua relação com o seu cotidiano 

dentro e fora da escola. 



10 

 

5. Princípios orientadores das práticas pedagógicas 

O CEF Vila Areal cumpre os pressupostos teóricos e éticos estabelecidos na 

Constituição Nacional 1988, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 9394/96, 

Resolução nº 1/2012 CEDF, Proposta Pedagógica aprovada pelo Parecer 68/99, Currículo 

das Escolas Públicas, Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino e todas as normas 

da educação vigentes Lei de Gestão Democrática 4751/12 – Câmara Legislativa – Portaria 

254/13 e no Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8069/90 e Plano Distrital de 

Educação (PDE 2015-2024) que, em sua estratégia 2.3, assim dispõe: […] adotar, após 

amplo debate com a comunidade escolar, até o terceiro ano de vigência deste Plano 

(2018), modelo de organização escolar em ciclo, em substituição ao regime seriado, de 

modo a enfrentar os índices de reprovação e os percursos diferenciados de escolarização. 

Nos anos finais de Ensino Fundamental, diferentemente da realidade das séries 

iniciais (nossos alunos que vem, principalmente, do CAIC Walter José de Moura), a 

dimensão lúdica das práticas pedagógicas adquire outras características, em consonância 

com as mudanças de interesse próprias à faixa etária dos estudantes.  

Essas mudanças são importantes, pois nas séries finais os componentes curriculares 

são ministrados por diversos professores e, obedecendo a uma carga horária estabelecida 

pelo MEC, por essa nova realidade os compromissos com o processo de letramento em 

suas dimensões artísticas, científicas, humanísticas, literárias e matemáticas demandam 

um novo desafio ao estudante. 

Nesse contexto é de suma importância uma articulação interdisciplinar consistente, 

considerando a convergência entre temáticas pertinentes às diferentes áreas do 

conhecimento: literárias, históricas, geográficas, científicas e que associam com a 

realidade e contexto social da comunidade escolar. 

Além disso, é também imprescindível a participação da família no acompanhamento 

da rotina escolar, observando o conteúdo do dia, a execução das tarefas de casa, auxílio 

na organização dos materiais para a aula, entre outros fatores referentes ao estudo. 

Segundo BORTONE (2012) função primordial e urgente da escola deve ser a de 

proporcionar um conjunto de práticas para que os alunos se apropriem de conteúdos 

sociais e culturais de maneira crítica e construtiva. Decorar conteúdos que nada significam 

para sua vida não contribui para que os alunos se tornem cidadãos conscientes e capazes 



11 

 

de atuar criticamente e reflexivamente na sociedade. É necessário construir aprendizagens 

que estejam em consonância com as questões sociais que marcam cada momento 

histórico, cuja assimilação é considerada essencial para que possam exercer seus direitos 

e deveres. Para tal, é fundamental que eles se apropriem não só do conhecimento, mas 

também das práticas sociais de leitura e escrita. É preciso, portanto, torná-los letrados. 

Portanto, sabemos que a equipe do CEF VILA AREAL está diante de um grande 

desafio que é romper com aquilo com que estamos acostumados, com as nossas rotinas 

no trabalho e até mesmo em nosso dia a dia. O que nos foi passado pelas gerações que 

nos antecederam sempre serviu de modelo a ser seguido, pois era visto como o mais 

correto e o mais adequado. No entanto, o mundo mudou muito e se percebe isso quando 

nos deparamos com as constantes inovações no campo da informática, por exemplo. Estas 

rápidas e profundas mudanças pelas quais o mundo moderno passa, nos mostra hoje que 

o professor, assim como qualquer outro profissional, não pode ficar à margem de tudo o 

que está acontecendo e deve integra-se melhor com os alunos e seus colegas de profissão 

em busca de uma educação interdisciplinar e dinâmica. 

 

 6. Objetivos 

      6.1. Objetivo Geral 

Diante dos desafios encontrados, a escola procura junto a sua comunidade, otimizar 

seus recursos humanos e materiais para a solução dos problemas enfrentados no dia a dia 

e tem como meta a inclusão social em todos os seus aspectos. Para tanto, elaborou o seu 

projeto de trabalho desde 2018 como tronco principal “3º Ciclo – O que não te desafia não 

te transforma” tendo como eixo a Educação Integral no sentido “Lactu sensu” da palavra. 

6.2 Objetivos Específicos 

Envolver toda a comunidade escolar e conselho escolar, afim de promover uma 

escola integrada cujas ações possam contribuir para uma escola justa, inclusiva, fraterna, 

solidária, transformadora, comprometida, democrática. 

Garantir a descoberta pelo estudante de um ser protagonista do conhecimento, a 

partir das atividades interdisciplinares propostas na escola. 
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Promover e oportunizar o aprendizado concreto, além do desenvolvimento de todos 

os estudantes, fortalecendo e respeitando as características e as singularidades de cada 

um deles. 

Promover ao estudante o exercício da cidadania a partir da compreensão da 

realidade para que possa contribuir na transformação do aluno-cidadão. 

Desenvolver atitudes de respeito, responsabilidade e cooperação no ambiente 

escolar estimulando sua capacidade crítico-reflexiva do aluno face as questões político-

social-cultural e tornar mais efetiva, ética e saudável a relação professor-estudante. 

Desenvolver nos estudantes e na sua família o hábito e a rotina de estudos, 

buscando fortalecer o papel dos pais e/ou responsáveis no acompanhamento dos estudos. 

Superar o ensino fragmentado criando experiências educativas que possibilitem a 

aprendizagem e a inclusão . 

Melhorar as condições pedagógicas por meio da reorganização do tempo/espaço do 

e no cotidiano escolar, qualificando a avaliação, incluindo o processo contínuo de 

recuperação das aprendizagens; 

 

7. Concepções teóricas fundamentadoras das práticas pedagógicas 

O Projeto Pedagógico do CEF Vila Areal fundamenta-se nos princípios básicos do 

Currículo de Educação das Escolas Públicas do Distrito Federal e, atualmente, na 

Organização Escolar para as Aprendizagens no 3º Ciclo e nas crenças e motivações dos 

elementos da continuidade escolar. 

Os objetivos e procedimentos revelam o compromisso com a formação e a 

informação, em que a aprendizagem dos conteúdos seja a mais significativa possível 

propiciando o desenvolvimento de habilidades e competências, de modo a favorecer a 

compreensão e a intervenção nos fenômenos sociais e culturais auxiliando na percepção 

do estudante como agente crítico e protagonista da sua vida. 

Considerando ainda o Currículo em Movimento da SEEDF, o CEF Vila Areal 

comunga com o princípio do direito às aprendizagens por meio da Avaliação Formativa, 

com a adoção da avaliação diagnóstica e da avaliação processual, considerando o 
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acompanhamento sistemático das aprendizagens e respeitando o ritmo individual de cada 

aluno, previsto nas diretrizes pedagógicas para organização do 3º Ciclo. 

Nessa perspectiva, o Projeto Pedagógico do CEF Vila Areal será norteado na 

Pedagogia Histórico-Crítica, na qual as aprendizagens se constituem a partir de 

movimentos dialéticos entre os indivíduos e as diversas realidades sociais (SAVIANI, 

2003).  

O 3º Ciclo para as aprendizagens acolhe essa perspectiva à medida que questiona a 

escola como aparelho ideológico do Estado que fortalece estruturas sociais dominantes, 

determinando as oportunidades de acesso ao capital cultural estabelecido. Uma escola 

fundamentada numa concepção política e pedagógica que silencia a diversidade cultural 

colabora para a manutenção de um sistema excludente, padronizando a maneira como os 

sujeitos históricos lidam com os conhecimentos escolares. Por outro lado, a partir do 

momento em que a escola reflete sobre sua prática e sua função social, coloca-se como 

instituição que se dispõe a contribuir para a emancipação do ser humano, propiciando 

oportunidades de desenvolvimento do estudante, garantindo seu acesso, sua permanência 

e sua progressão escolar. 

Para o sucesso dessa progressão escolar nosso projeto promove atividades 

enfatizando a interdisciplinaridade, uma vez que essa prática que abrange diversos 

componentes curriculares favorece de sobremaneira a formação de indivíduos mais 

letrados. 

A interdisciplinaridade pode ocorrer de duas formas, como um projeto conjunto da 

escola, em que todo o corpo docente se envolve e trabalha em conjunto um tema 

transversal, ou o próprio professor pode ter, independente de contar com a participação 

dos colegas, uma postura interdisciplinar em sala de aula, quando ao fazer a leitura de um 

texto, trazer, por exemplo, reflexões sobre história, ciência, matemática e até mesmo a 

realidade e experiência do estudante. 

A cada bimestre, na nossa escola trabalha temas transversais que são norteadores 

das atividades de sala e também dos projetos da escola, entre eles a avaliação 

interdisciplinar e os reagrupamentos intraclasse. Os temas são escolhidos em conselho de 

classe, em sala de aula promovendo o protagonismo estudantil e, também, de acordo com 

a necessidade da escola e dos alunos e/ou da adequação curricular.  
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A organização dos conteúdos significativos, são realizadas pelos professores com a 

elaboração do plano de curso dos componentes curriculares, amparados nas Orientações 

Curriculares e no Currículo em Movimento e contextualizando com ao tema transversal, 

sempre que possível. 

A educação de maneira integral vai muito além da transmissão de conteúdos, é 

necessário o resgate da cidadania, por meio de uma formação mais competente, por isso 

depende da transformação dos paradigmas que vigoram até hoje em muitas escolas 

brasileiras. Portanto, o CEF VILA AREAL tem como desafio formar um estudante integral 

para ter o direito de se tornarem cidadãos no sentido pleno da palavra, questionando e 

interrogando permanentemente o mundo em que vivem.  

Por entendermos a importância de ser professor, é que nos propusemos a repensar 

nosso papel como educadores para que possamos construir uma prática docente 

realmente efetiva, que nos permita interagir com nossos alunos de uma maneira mais 

consciente, mais solidária, mais lúdica, mais reflexiva e mais libertadora.  

 

8. Organização do Trabalho Pedagógico  

8.1 Organização Escolar  

No CEF VILA AREAL a organização escolar em 3º Ciclo persiste como nosso maior 

desafio para 2019 e para os próximos anos. E para seguir o que é previsto das Diretrizes 

do 3º Ciclo a nossa estratégia de matrícula foi reorganizada juntamente com as demais 

escolas próximas ao CEF VILA AREAL e que também oferecem o 3º ciclo (CEF 10, CEF 

05 e CEF 03). 

Para o ano de 2019, nossa escola está com um total 18 turmas, entre elas: 4 turmas 

de 8º anos (116 alunos) e 5 turmas de 9º anos (120 alunos), no turno matutino, formando o 

Bloco II;  4 turmas de 6º anos (100 alunos) e 5 turmas de 7º anos (124 alunos), no turno 

vespertino, formando o Bloco I. 
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8.2 Organização dos tempos e espaços 

 Na nossa escola a organização das salas segue a proposta de sala ambiente, 

visando a melhora de espaços e tempos escolares, e também, atender às reivindicações 

dos professores, que ansiavam por um espaço próprio, necessário a um melhor 

desempenho pedagógico. 

Foram criadas as salas ambientes oportunizando ao professor a ressignificação 

desses espaços utilizando materiais e equipamentos pedagógicos e tecnológicos 

adequados ao componente curricular que melhor atendam às suas necessidades, além de 

facilitar as estratégias  pedagógicas previstas no 3º  Ciclo: reagrupamentos intraclasse, 

grupos de verbalização e observação (GV/GO), Philips 6/6, contrato didático,  tempestade 

de ideias, monitoria, projeto interventivo e aulas com uso de recursos tecnológicos. 

Além da sala ambiente os horários são prioritariamente organizados em aulas duplas 

facilitando o ensino-aprendizagem e o feedback do professor com o estudante que terá um 

tempo maior para esclarecer as dúvidas e ao mesmo tempo melhorar a relação 

interpessoal, buscando uma prática renovadora com a passagem do conteúdo, a partir da 

aquisição do conhecimento e da transformação da prática social desses estudantes como 

prevê a pedagogia histórico-crítica. 

  

8.3 Relação Escola – Comunidade 

Conforme citado anteriormente o projeto norteador da nossa escola é a 

interdisciplinaridade prevista no 3º ciclo e é um grande desafio vivenciar essa prática 

pedagógica e deixá-la clara aos pais e/ou responsáveis dos nossos estudantes. Diante 

desse desafio será necessário, ainda mais, melhorar a comunicação, e portanto, será 

necessário reuniões com grupos menores ao longo dos anos para que a família 

compreenda essa reorganização escolar. 

Além disso a equipe gestora irá promover encontros, periódicos, com os alunos 

explicitando melhor o funcionamento da organização escolar em 3º ciclo, e o estudante 

compreendendo melhor poderá, também, repassar este entendimento aos seus familiares. 
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8.4 Atuação de Equipe Especializadas e outros profissionais 

No CEF VILA AREAL há sala de recursos com duas professoras que realizam o 

atendimento educacional especializado, promovendo a educação inclusiva, tendo como 

princípio democrático a educação para todos e não apenas para os alunos com deficiência.  

Nossa escola prima por um ensino de qualidade para todos os alunos, provocando e 

exigindo novos posicionamentos sendo um motivo a mais para que o ensino se modernize 

e para que os professores aperfeiçoem suas práticas. É uma escola inovadora que implica 

em esforços de atualização.  

Para a educação inclusiva de qualidade os aspectos organizacionais incluem práticas 

como: plano individualizado de educação, adaptação curricular, avaliação referencial, 

estilos e ritmo de aprendizagem, instrução multinível, múltiplas inteligências, avaliação e 

promoção. O Atendimento Educacional Especializado – Sala de Recursos – é ofertado a 

alunos com necessidades educacionais especiais (ANEEs) da própria escola ou das 

escolas vizinhas que não o possuem. 

A Sala de Recursos foi aberta em maio de 2011, sendo o atendimento sistemático 

aos alunos, efetivamente iniciado em agosto de 2011, devido à necessidade de viabilizar a 

sala destinada ao funcionamento da Sala de Recursos. O espaço servia como sala de 

coordenação, há alguns anos, sendo depois abandonado por problemas de infiltração, 

telhas quebradas e alagamento. Passou a ser destinado a depósito. Após reforma, limpeza 

e organização do espaço foi iniciado o atendimento diretamente e sistematizado aos  

ANEEs. 

Inicialmente foram atendidos 7 alunos com deficiência intelectual, 1 aluno com 

deficiência física leve , 1 aluno com deficiência física severa,  1 aluno com transtorno de 

conduta, 1 aluno com deficiência auditiva, ainda atendeu no 2º semestre de 2011 a 3 

alunos com transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, por determinação da 

Gerência de Ensino Especial. 

Em 2012 foram atendidos 06 alunos com Deficiência Intelectual, 02 com Deficiência 

Auditiva, 02 com Deficiência Física (ANE e BNE), 01 aluno (com pedido para avaliação no 

CEDV com suspeita de Baixa Visão) e 01 aluno com Transtorno de Condutas. Totalizando 

12 alunos. 
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Em 2013 foram atendidos 08 alunos com Deficiência Intelectual, 01 com Deficiência 

Auditiva, 02 com Deficiência Física (ANE e BNE) e 01 aluno com Transtorno de Condutas. 

Totalizando 12 alunos.  Em 2014, foram atendidos 10 alunos com Deficiência Intelectual, 

01 aluno com Deficiência Múltipla (Auditiva e Física), 01 com Deficiência Física (MNE – 

DF).  

Em 2015, foram atendidos 10 alunos com Deficiência Intelectual – DI, 01 aluno com 

Deficiência Múltipla (Auditiva e Física) DMU, 02 com Deficiência Física (MNE – DF). 01 

com Baixa Visão – BV. Desses, 01 DI 7º ano e 01 DF/BNE 8º ano, estudantes do CEF 09 

moradores da região do Areal/ Águas Claras. Em 2016, foram atendidos 11  alunos com  

Deficiência Intelectual – DI, 01 aluno com Deficiência Múltipla (Auditiva e Física) DMU, 02 

com Deficiência Física (MNE – DF). Desses, 01 DI 8º ano, estudante do CEF 09 moradora 

da região do Areal/ Águas Claras.  

Em 2017 foram atendidos 09 alunos  com  Deficiência Intelectual – DI, 01 aluno TEA / 

Asperger, 01 com Deficiência Física (ANE – DF). Desses 01 DI 7º ano e 01 DF/BNE  9º 

ano, estudantes do CEF 09 e moradora da região do Areal/ Águas Claras.  

Em 2018 foram atendidos 11 alunos com Deficiência Intelectual DI, 01 aluno TEA / 

Asperger,  01 aluno TEA / Autista  e 01 com Deficiência Física (ANE – DF).   

Atualmente são atendidos 07 alunos com Deficiência Intelectual (DI), 03 alunos 

Transtorno do Espectro Autista (TEA), 04 alunos com Deficiência Física -DF (1 Altas 

Necessidades Especiais  e 3 alunos com Baixa Necessidade Especial, sendo um deles, 

além de deficiente físico possui TPAC – Transtorno do Processamento Auditivo Central 

Há também em nossa escola uma Orientadora Educacional, que participa e contribui 

com as reuniões pedagógicas e coordenação, auxilia na integração da família com a 

escola, convocando pais/responsáveis, além de estudantes promovendo a orientação e 

sensibilização para uma educação mais participativa.  

Além disso, colabora e participa dos outros projetos da escola e também os propostos 

pela SEEDF, como por exemplo, a Semana de Educação para Vida. Promove, a 

orientação educacional também informa, sensibiliza e auxilia os docentes sobre os alunos 

acompanhados e atendidos na orientação. 
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Os projetos e eventos temáticos identificados a seguir são de iniciativa da Orientação 

Educacional, ou em parceria com o SOE dentro do contexto escolar. 

Semana de Educação para a Vida: Palestras sobre prevenção às drogas, 

sexualidade, hábitos de higiene, saúde e bem-estar para os alunos, momento criativo 

reflexivo, a partir de frases de grandes pensadores, mediados pelos professores; momento 

reflexivo com os docentes sobre Psicologia Positiva – pensamento positivo, atitudes 

positivas; 

Projeto Hábitos de Estudo – Aprendendo a Aprender: Sondagem de interesses, 

objetivos de vida e função do estudo nesse contexto; conscientização e orientação aos 

pais quanto a melhor maneira de acompanhar os estudos dos filhos; momentos reflexivos 

em sala de aula, a partir de textos informativos sobre a importância dos estudos e como 

desenvolver hábitos de estudo; Construção, em sala de aula, de um quadro de rotina de 

estudos; acompanhamento individualizado pelo SOE, com orientações norteadoras de 

estudo aos alunos em recuperação em 5 ou mais disciplinas. 

Projeto Bullying, por quê?: Palestras sobre o tema aos estudantes e professores; 

atividade reflexiva em sala de aula, mediada pelos docentes – o que é BULLYING, formas 

de combate e prevenção; momento de mediação de conflitos nas turmas onde existem 

casos específicos de bullying;  

Projeto Valores Humanos e Relações Interpessoais: Atividade reflexiva em sala de 

aula, mediada pelos docentes – por que precisamos dos outros? Quais os valores 

necessários para a vida em sociedade? Como conviver com as diferenças? Técnica de 

mediação de conflito nas salas de aula (realizada por uma pessoa convidada), quando 

necessário. Conhecimento do Regimento Interno e construção do Termo de Convivência 

do CEF Vila, a ser construído coletivamente a partir das contribuições levantadas pelos 

professores conselheiros em cada turma. 

Projeto Violência, aqui não!: Atividade reflexiva em sala de aula, mediada pelos 

docentes, sobre os diferentes tipos de violência e preconceitos; palestras aos estudantes 

sobre violência escolar e preconceito: combate e prevenção; exposição de cartazes 

informativos pela escola sobre os tipos de violência, formas de combate e leis referentes 

ao tema, além de divulgação de vídeos e campanhas nas nossas redes sociais. 
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Projeto Meu corpo minha vida: Discussão sobre direito sexual e reprodutivo e IST‟s 

(Infecções Sexualmente Transmissíveis) em parceria com o PSE ou outra instituição 

parceira; palestra sobre Sexualidade e Gravidez na Adolescência; momento “Papo de 

Menina” – encontros específicos com as alunas, com o objetivo de conscientização e 

valorização do próprio corpo.  

Projeto Remanejamento Natural: Promover um período de aproximação entre os 

anos/blocos para que os professores do 5º ano do CAIC Walter José de Moura promovam 

a familiarização com as mudanças ocasionadas pela transição, e, oportunizando a troca de 

experiências que serão repassadas aos estudantes que virão para o CEF VILA AREAL. No 

ano de 2018, os professores do CAIC visitaram as dependências da escola, gravaram 

vídeos e entrevista com a equipe diretiva e coordenadores para conhecerem um pouco a 

dinâmica, rotina e o funcionamento escolar.  

 

8.5 Atuação de Educador Social Voluntário 

De acordo com a Portaria nº 51 de 17/02/2017 que instituiu o Programa Educador 

Social Voluntário, no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do DF, reforçamos que 

o suporte destes servidores, mesmo que temporários, contribui e muito no processo 

pedagógico de nossa escola, dando suporte as atividades da Educação integral e ao 

atendimento dos nossos alunos ANEEs. 

Nossa escola conta com 05 (cinco) educadores sociais voluntários que atendem 

alunos ANEEs, dois deles no turno matutino e outros três no turno vespertino.  

 

8.6 Atuação dos Servidores da Carreira Assistência à Educação - CAE 

Os servidores da CAE que são readaptados auxiliam nossa escola com diferentes 

atribuições que permitem um ambiente tranquilo para os professores e alunos nas 

atividades pedagógicas. As atribuições são assim distribuídas e respeitando as devidas 

restrições funcionais presentes em relatório médico: 

 a) Apoio Portaria: Abrir e fechar turno, orientar aos alunos quanto ao uso da 

carteirinha no sensor, verificar alunos sem uniforme e/ou com uniforme com alguma 
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inadequação, orientar e encaminhar os visitantes para sala da Direção e acompanhá-los; 

Não deixar os pais/responsáveis e outros visitantes irem direto às salas de aula; trancar a 

porta interna durante o turno e o portão externo durante os intervalos dos estudantes, 

registrar e/ou acompanhar o registro do aluno na pasta de atrasos, sem carteirinha, sem 

uniforme e outros; Encaminhar a pasta, uma vez por semana para a Coordenação e/ou 

Apoio Coordenação; Auxiliar a devolução de pertences nos achados e perdidos, 

identificando o real proprietário.  

b) Apoio Disciplinar: Acompanhar os alunos durante os intervalos nos banheiros, 

corredores, quadra de esportes, área verde, pátio e refeitóro; auxiliar na troca de aulas 

para as salas ambientes e retorno dos estudantes, ao final dos intervalos (proximidade do 

bebedouro e banheiros, principalmente); auxiliar no início da abertura de turnos aos 

registros de carteirinha, uniformes, atrasos, auxiliar na formação da fila dos estudantes na 

abertura e/ou fechamento dos turnos para passar a carteirinha no sistema; verificar 

esporadicamente, banheiros, corredores e outras dependências da escola verificando se 

há estudante e/ou visitante no lugar indevido; Durante horário de aula circular nos 

corredores para verificar qualquer outro aluno que não está em sala.); dar apoio ao 

professor regente encaminhado e acompanhando o estudante à Direção; entregar material 

em sala aos professores; atender as solicitações para que os mesmos não se ausentem de 

sala de aula; Procurar e devolver todos os itens esquecidos aos estudantes que foram 

encaminhados ao setor de achados e perdidos.  

c) Apoio à Direção: Abrir e fechar turno, acompanhar e receber os responsáveis 

dos estudantes para atendimento (triagem inicial - dúvidas referente aos horários, salas de 

aula, uniforme, entre outros); Atender os telefones, registrar recados para Direção, marcar 

e/ou convocar, via telefone, reunião com os responsáveis; buscar estudante em sala de 

aula para ser atendido pela Direção e/ou responsável; registrar em pasta própria data, 

horário, telefone e motivo; Auxiliar na venda dos uniformes da escola; Auxiliar na venda e 

entrega das carteirinhas aos estudantes; atualizar no registro das carteirinhas 

(quinzenalmente ou quando for necessário no cadernos das turmas); Auxiliar na 

arrecadação dos valores referentes aos passeios e/ou outros eventos; receber, quando 

necessário, atestado de estudantes e/ou outras justificativas e entregar à Coordenação 

e/ou apoio a Coordenação para aviso aos professores; auxiliar na entrega de material 

multimídia para uso em sala de aula (data show, som, microfone, entre outros), bem como 

conferir o recebimento após o uso; auxiliar durante os intervalos na entrega dos materiais 
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recreativos e na observação dos alunos no intervalo, especificamente refeitório; quando 

necessário auxiliar na abertura das salas de aula; buscar e/ou entregar material para 

secretaria e/ou sala de aula; sempre que necessário reorganizar armários e estantes da 

sala da Direção; auxiliar nas atividades cotidianas da Direção. 

9.  Desenvolvimento de Projetos Específicos 

9.1 Propostas de ações coletivas e cooperativas 

 

9.1.1 Projeto Ginástica nas Quadras 

O Programa Ginástica nas Quadras foi implantado em 1987, tendo como objetivo 

central levar à comunidade Escolar do Distrito Federal a prática da atividade física. Assim 

sendo, buscava-se melhorar a qualidade de vida, a sociabilização e, principalmente, a 

integração da comunidade com os estabelecimentos de ensino da Rede Pública do DF. 

Nossa escola possui uma professora educadora Física, Valéria Correia, que executa este 

projeto, com atividades diversificadas, entre elas: ginástica localizada, orientação a 

caminhada, orientação à atividade física, hidroginástica, vivências corporais de dança, 

jogos lúdicos e recreativos. 

Cada atividade física é precedida de aquecimento e de movimentos de coordenação 

motora, flexibilidade e força - na intensidade leve a moderada - e finalizada com 

movimentos de relaxamento. Na prescrição dos exercícios é observado o percentual da 

capacidade funcional individual, utilizando a frequência cardíaca máxima (FC máx.) e o 

índice de esforço percebido (escala de Borg.) na realização dos ajustes à intensidade 

desejada. O projeto resumido e o plano de ação estão anexados ao final deste PP. 

9.1.2  Projetos com diferentes parcerias 

Além dos projetos executados em nossa escola, há também a parceria da equipe do 

Programa de Saúde Escolar – PSE, é atendida pela equipe do posto da QS 05 da Clínica 

Saúde da Família da Secretaria de Saúde do DF. 

O PSE visa à integração e articulação permanente de educação e da saúde e tem 

como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de 

promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das 
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vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimentos de crianças e adolescentes 

da rede pública de ensino. 

Na semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos 

Alunos com Necessidades Educacionais Especiais (Lei Distrital nº 5.714/2016) realizada 

de 04 a 08/03/2019 e a na semana de Conscientização do Uso Sustentável da Água nas 

UE/SEEDF (Lei Distrital nº 5.243/2013) realizada de 18 a 22 de março de 2019 outros 

projetos e parcerias foram executados, entre eles: experiências de vivenciamento às 

deficiências nas turmas que possuem alunos ANEE; construção de mural sobre o consumo 

consciente da água pelas professoras de Geografia e Ciências; visita ao CCBB - Exposição 

Realismo; textos, vídeos e dinâmicas que trabalharam os temas inclusão e uso sustentável 

da água, priorizando a interdisciplinaridade; vivência inicial na horta da escola; palestra 

com o Corpo de Bombeiros do DF. 

Ainda temos parceria abrindo nossa escola aos finais de semana para o Núcleo de 

Extensão do Centro Universitário ICESP, orientado pela Professora Maria Auxiliadora e os 

estudantes universitários Rafael Moreira e Liliane Cardoso, com o projeto Matemática 

Lúdica com oficina de xadrez, resta 1, mancala, torre de Hanói, dama e origami.  

Nas segundas, quartas e sextas-feiras nossa escola também disponibiliza o espaço 

para aulas de Capoeira – Projeto no Mestre Xuxa, que atende alunos da escola e outras 

pessoas da região do Areal e Arniqueiras. 

Além das parcerias acima procuramos novas parcerias de acordo com a demanda, 

neste ano o SINPRO – Sindicato dos Professores promoveu, no dia 08/04/2019,  um 

encontro extremamente importante com nossos professores, com o tema: Prevenção do 

adoecimento, ministrado pela Psicóloga Luciane Kozicz Reis Araújo 

9.2 Concepções, práticas e estratégias de avaliação do processo ensino-

aprendizagem 

9.2.1. 3º Ciclo – O que não te desafia não te transforma  

Este projeto é o norteador de todos os demais projetos e ações da nossa escola com 

a justificativa de promover ações integradoras e interdisciplinares com nossa comunidade 

escolar que viabilizem formação permanente da aprendizagem significativa, a partir da 

conscientização de que o importante não é apenas aprender, mas praticar a aprendizagem 
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no seu cotidiano, desenvolvendo suas potencialidades e sua integração social com a 

família e servidores do CEF VILA AREAL. 

A organização escolar em ciclos com o auxílio da Pedagogia Histórico-Crítica tem a 

educação escolar valorizada, garantindo que os conteúdos ministrados em sala de aula 

permitam aos alunos compreender e participar da sociedade de forma crítica, superando a 

visão de senso comum. A ideia é socializar o saber sistematizado historicamente e 

construído pelo homem. Nesse sentido, o papel da escola é propiciar as condições 

necessárias para a transmissão e a assimilação desse saber. (SAVIANI,2003). 

Conforme SAVIANI (2003) a teoria pedagógica entende que a sociedade atual é 

injusta, baseada na exploração do trabalho pelo capital, por isso o autor acredita que o 

movimento operário deve se organizar para que não existam mais exploradores e 

explorados. Para que a teoria Histórico-Crítica se desenvolva efetivamente é necessário 

um outro tipo de organização escolar, por isso a mudança para o 3º Ciclo. 

No ano de 2017, com o curso – Organização Escolar para o 3º Ciclo: Concepções e 

Práticas ministrado nas coordenações coletivas pela Supervisora e Coordenadora da 

escola vem buscando práticas pedagógicas que aprimoram o processo ensino 

aprendizagem. E para continuar melhorando a integração com a prática pedagógica, no 

ano letivo de 2019, nossa Semana Pedagógica apresentou um momento especial de 

retomadas de conteúdos que auxiliaram os professores nos planejamentos anuais e por 

blocos, inclusive foi modificado o modelo de planejamento não sendo somente por ano, 

mas também por bloco e também registrando todos os conteúdos que serão 

interdisciplinares.  

A supervisora pedagógica ministrou uma palestra explanando o funcionamento dos 

Ciclos e neste primeiro momento foi dada sugestões sobre os possíveis contratos didáticos 

a serem discutidos e construídos bimestralmente com cada professor e suas turmas de 

regência (anexos). Além disso iniciou-se o planejamento do reagrupamento intraclasse a 

ser executado com os alunos no mês de março/2019. 

9.2.2 Reagrupamento Intraclasse 

Nossa escola optou, em comum acordo, na semana pedagógica, de aplicar durante o 

mês de março o reagrupamento intraclasse, para que os professores possam já de início 
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realizar uma diagnose dos estudantes, tendo em vista que a prova diagnostica/SIPAEDF 

só será aplicada no mês de abril com resultado quase ao final do 1º bimestre/2019.  

O processo de ensino e aprendizagem implica o planejamento de aulas, 

considerando a diversidade de saberes dos estudantes e os distintos processos de 

aprendizagem que ocorrem nas relações inter e intrapessoais. Os estudantes precisam, 

portanto, do acolhimento e da ruptura de suas hipóteses, e as relações interativas 

corroboram a construção de novos saberes, nas diferentes áreas do conhecimento.  

Isso se dá de forma processual nas relações com o outro, sendo importante 

considerar dois movimentos: a) imersão do estudante em situações desafiadoras que 

promovam reflexão crítica e ação partindo daquilo que sabe, ou seja, relativa à “zona mais 

próxima do nível de seu desenvolvimento”; b) imersão em situações de cooperação com os 

outros e seus diferentes saberes, confluindo com a “zona de desenvolvimento imediato”, 

caracterizada pela interação que acontece entre o professor, seus pares e diferentes 

instrumentos (VYGOTSKY, 2001, p. 329). 

Os professores, na semana pedagógica foram orientados a buscarem temas, junto 

com os alunos, que possam ressignificar as aprendizagens. Como uma importante 

estratégica pedagógica para o 3º Ciclo, a execução desta ação requer alguns critérios 

mínimos, entre eles:  

- a atividade pode ser a mesma para todos, porém com comandos diferenciados, 

conforme o processo de aprendizagem de cada grupo e que motivem a execução de 

diferentes desafios;  

- a forma de organização dos grupos, pela periodicidade de realização e/ou pelo 

trabalho que será desenvolvido é uma opção para o diagnóstico das necessidades e 

possibilidades de aprendizagem realizadas pelo professor, a partir do qual serão 

estabelecidos os objetivos e as estratégias didáticas a serem desenvolvidas; 

- considerar que o tempo das atividades previstas para os diferentes grupos deve 

oportunizar o desenvolvimento de potencialidades no ritmo próprio dos componentes do 

grupo; 

- verificar quais conteúdos são fundamentais e pré-requisitos, ou que seja necessário 

uma retomada no início do ano letivo;  
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- escolher de um a três textos reportagens, imagens e ou gráficos e a partir destes 

utilizar as etapas da pedagogia histórico-crítica, que partam de uma prática social inicial e 

de uma problematização para serem utilizados instrumentos para aprendizagem, portanto 

evita-se o uso de textos que incluam apenas a instrumentalização; 

- procurar ao menos um texto que a compreensão deste não se dê apenas por 

informações explícitas, mas também por informações implícitas, ou seja, há a necessidade 

de um pré-requisito mínimo; 

- como sua disciplina pode participar com outra ou outras de um exercício com 

diferentes níveis de dificuldade? Há possibilidade de um mesmo texto/ gráfico/ imagem ser 

usado/a em comum com as diferentes disciplinas que possam abordar diferentes 

conteúdos e que o estudante perceba que as disciplinas “conversam entre si” com temas 

em comum e que vença as objetivos determinados na atividade montada. 

- trabalhar os textos explorando suas finalidades, estrutura, suporte podendo 

estabelecer relações de comparação entre eles, entre a disciplina, identificando 

semelhanças, divergências; explorar o vocabulário, para extrair o sentido das palavras no 

contexto;  

 - que situação apresentada no texto relaciona-se com o cotidiano do estudante? Da 

população? Do país? Fato histórico, causa e consequência, na atualidade, na sociedade; o 

texto poderá apresentar uma visão do mundo, da situação do autor, mas também pode 

motivar o aluno ter a sua própria opinião a cerca do tema; há possibilidade do estudante 

citar argumentos fundamentados em sua vivência ou sua mudança de prática social? 

Produção de texto narrativo contando um fato verídico ocorrido com ele ou com alguém de 

sua família ou, ainda baseados nos textos apresentados;  

 - Para as disciplinas na área de exatas há a possibilidade do uso de calculadora; 

régua, metro, uso de raciocínio lógico para analisar o tratamento da informação. 

Construção de gráficos e/ou análise dos dados apresentados (dados matemáticos e suas 

interpretações); leitura de várias reportagens e construção de uma tabela/quadro com as 

informações verificadas; após a construção dessa atividade, pode haver uma discussão em 

grupo ou por escrito construir suas ideias a partir dos fatos lidos e apresentados na tabela; 

situações problemas contextualizadas; material concreto, espaço, forma, plano cartesiano, 

localização, reconhecimento de ângulos; trabalhar as quatro operações matemáticas; bem 
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como potenciação; função; expressão numérica, frações, proporções, razões; elaborar 

questões que exijam do estudante a realização de cálculos com quantidades variadas de 

algarismos; atividades de uma variável ou duas (dependendo do ano);  

- Tarefas devem levar em consideração as experiências matemáticas dos estudantes, 

contemplando situações que fortaleçam as aprendizagens de conceitos e vivências do 

cotidiano; Construção de exercícios que o estudante perceba posição inicial, referencial, 

posição final, (valor negativo, positivo no mapa (plano cartesiano); situações problemas 

que possam ser explorados os diferentes significados das 4 operações, compra de 

produto, uso de panfletos, revistas de vendas de produtos, compra, troco, desconto 

porcentagem, frações, parcelamento, juros, regra de três; Relacionar os dados de 

diferentes tipos de gráficos e infográficos e relacioná-los com outras disciplinas. Como a 

interpretação dos dados influencia na percepção e entendimento do estudante? Mudança 

na sua prática social; construção de jogos interdisciplinares por exemplo Geografia / 

Matemática/Educação Física. Espaço, localização, plano cartesiano, uso da bússola, 

quadrantes; 

Nos anexos deste PP estão disponibilizadas os temas e atividades que foram 

trabalhadas nos diferentes reagrupamentos intraclasse, no 1º bimestre, devido a esta 

estratégica ter tido tanto sucesso, os professores optaram em refazer para os demais 

bimestres, independente de reservar um período específico no plano de ação. 

 

9.2.3 Projeto Horta Integrada 

O Projeto da horta é uma maneira de integrar a participação de professores, pais, 

alunos do ensino regular e da escola integral e demais seguimentos da comunidade 

escolar. A horta do CEF VILA AREAL serve como objeto de estudo interdisciplinar, os 

estudantes discutem temas com alimentação, nutrição, ecologia, manejo das plantas 

cultivadas, trato com a terra e cuidados com as plantas. Nessa perspectiva geram 

situações reais e diversificadas. Entre os benefícios já alcançados se destacam a produção 

e o consumos de alimentos naturais na merenda escolar, troca de conhecimentos, inserção 

de assuntos como a economia doméstica, a influência nas escolhas alimentares dos 

alunos, além de apresentar na prática ações dos alunos, professores, servidores e pais de 

alunos com o meio ambiente. 
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Além disso, este projeto tem trazido à presença de pais/responsáveis voluntários no 

manejo da horta e os alunos servem de multiplicadores, porque levam para suas casas o 

que aprenderam na escola, aumentando a influência nas mudanças dos hábitos 

alimentares de toda família. 

Para 2018, foi solicitado seguindo a Portaria 444/2016 um professor exclusivo para 

melhorar o projeto, a SUBEB apresentou parecer favorável, porém continuamos sem a 

continuidade da solicitação devido a falta de profissional efetivo que queira assumir este 

projeto, que por enquanto tem funcionado parcialmente com os estudantes do 6º ano nas 

aulas de PD com as professoras de Ciências e Geografia. 

 

9.2.4 Projeto de Melhoramento das Aprendizagens com Ênfase em Português e 

Matemática  

Visa dar atendimento àqueles alunos com deficiências ou lacunas em seu processo 

de alfabetização e assim, melhor integrá-los a seus pares. Em 2019 este projeto está em 

funcionamento uma vez que uma professora readaptada de Atividades escolheu, na 

distribuição de atribuições, participar deste importante projeto, entretanto ainda há carência 

de um professor para o turno vespertino, devido à aposentadoria da professora que 

escolheu o turno de vespertino. 

O projeto prevê a necessidade de, ao menos, dois professores readaptados que 

promovam práticas sociais de uso da linguagem escrita e estímulo às práticas de leitura e 

escritas, que promovam os múltiplos letramentos. Prevê neste projeto o atendimento 

individualizado ou grupos pequenos de alunos (máximo grupos de 4 alunos/horário de 

atendimento), reforço escolar (letramento e diversidade) e operações matemáticas básicas 

(situações problemas e interpretação com as 4 operações), apoio e pesquisa de textos e 

atividades complementares e interdisciplinares, desenvolvimento a competência linguística 

dos alunos, trabalhar e aprimorar a leitura, interpretação, gêneros textuais, produções de 

texto.  

Por enquanto, neste ano de 2019, o projeto está funcionando parcialmente tendo em 

vista que a professora que bloqueou a carência, via remanejamento externo teve sua 

aposentadoria publicada em fevereiro/2019.  
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Objetivo Geral: Possibilitar aos alunos do CEF Vila Areal, que se encontram em 

defasagem no aspecto ensino-aprendizagem, um suporte para que os mesmos avancem 

no seu desenvolvimento cognitivo referente à aquisição da leitura, da escrita e 

interpretação tanto de textos simples, ou situações problemas com cálculos matemáticos. 

O atendimento será oferecido aos alunos dos 6º anos e 7º, inicialmente, perfazendo um 

total de 12 alunos, distribuídos em grupos menores, no turno contrário, com carga horária 

de 2 a 3 horas semanais, sendo atendidos duas vezes na semana. 

Objetivos Específicos:  

Propor atividades que despertem nos alunos o interesse e o desejo de ler e escrever, 

apresentação de desafios, situações e questionamentos, levando os alunos a buscar 

hipóteses e assim chegar a resolução dos desafios;  

Produções escritas, a partir de histórias lidas, proporcionando ao aluno a livre 

expressão e a criatividade, sempre o levando a reflexão; 

Leitura de textos, livros literários, histórias em quadrinhos, poesias, poemas, contos, 

jornais, revistas, gibis, entre outros; 

Contato com atividades diferenciadas e jogos onde o aluno busque estratégias e 

levante hipóteses como caça-palavras, jogo da memória, dominó, entre outros; 

Os alunos serão observados e a medida em que forem sanadas as dificuldades, ao 

ponto de conseguirem acompanhar a turma, serão liberados e outros estudantes serão 

convidados a participarem do projeto. 

 

9.2.5 Projeto de literatura 

O projeto promove atividades que favoreçam a evolução da leitura e escrita, bem 

como oportunizar experiências, vivências educativas e o acesso ao universo literário de 

autores homenageados. Como culminância, os alunos apresentam a obra do autor, 

mediante músicas, danças, recitações, encenações,etc., levando-os a constituírem uma 

relação diferenciada com a linguagem , aplicando o seu vocabulário e consequentemente, 

tornando-os futuros leitores e produtores de texto. Este projeto atua diretamente com o 

projeto de Melhoramento das Aprendizagens com Ênfase em Português e Matemática. 
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Neste ano de 2019, há duas professoras readaptadas que escolheram nas atribuições 

trabalhar na sala de leitura, entretanto uma das professoras está em LTS por mais de 60 

dias, o que, por enquanto, não permite um melhor atendimento e prática do projeto. 

 

 

 

9.2.6 Projeto Integralizador (Jogos Interclasse e Feira Cultural) 

Promove a socialização, espírito de equipe, a integração interdisciplinar dos 

docentes, bem como incutir a responsabilidade nos educandos. A culminância dos projetos 

consta no plano de ação e é realizada em dois momentos especiais no calendário da 

escola e ambos possuem o mesmo tema gerador/norteador, neste ano de 2019, em 

conselho de classe, o tema escolhido foi túnel do Tempo -  Século XX, as 18 turmas 

tiveram as décadas sorteadas conforme as salas ambientes (anexos). 

 

9.2.7 Projeto de Apoio à Coordenação e Direção  

Este projeto conta com a necessidade de professores readaptados que auxiliem os 

coordenadores da escola, na digitação e formatação de avaliações e atividades de sala de 

aula, confecção de murais de avisos para alunos, professores e sala de aulas. Atuam 

também no registro de atrasos, controle de comunicados, advertências e suspensões, nas 

atas de coordenações coletivas de professores, com direção e supervisão pedagógica e 

/ou reunião de atendimento individualizado e pais com Coordenação. Além disso, auxiliam 

na entrega de avisos aos alunos que promovam melhor comunicação entre escola-família. 

Atuam, também na organização e logística dos demais projetos da escola e também de 

atividades extra-classe, como passeios/visitas a locais pertinentes a ação e prática de 

atividades interdisciplinares.  

Neste ano contamos com apenas duas professoras readaptadas para este projeto, já 

foram solicitadas à Coordenação Regional de Ensino, mais profissionais que possam 

auxiliar nas propostas supracitadas, mas por enquanto ainda temos uma carência de apoio 

a Direção/Disciplinar aberta na UNIGEP/Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga. 
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9.2.8 Projeto Intervalo Interativo 

         Considerando a necessidade de minimizar o número de acidentes e brigas durante 

o intervalo, entre as aulas, este projeto visa integrar atividades recreativas nesses 

momentos promovendo uma cultura de paz. 

As atividades recreativas executadas na escola são: futebol, vôlei, queimada, ping-

pong, pula cordas, dama, xadrez e um sistema de som que disponibiliza músicas (pré-

selecionadas e que não façam apologia a práticas inviáveis em um ambiente escolar). 

Todas estas atividades têm como principal objetivo principal a promoção da socialização e 

da integração dos alunos. 

Com intuito de melhorar ainda mais a segurança a escola durante os intervalos 

mantêm a portaria da escola fechada a comunidade externa, essa decisão foi tomada em 

reunião com comunidade escolar desde o ano de 2017, o que de fato melhorou ainda mais 

o acompanhamento por parte da equipe diretiva e servidores de apoio nos corredores e 

dependências da escola durante este momento recreativo. 

 

9.3 Uso formativo do dever de casa 

De acordo com as diretrizes de avaliação educacional da SEEDF, a avaliação 

formativa é de suma importância na prática educacional. E o dever de casa atua como uma 

atividade que promova o avanço das aprendizagens dando continuidade a uma educação 

eficiente. No CEF VILA AREAL o dever de casa reforça o que segue as diretrizes é um 

processo avaliativo formativo e sua utilização acontece em benefício das aprendizagens 

dos estudantes.  

Estas atividades, em geral, são uma continuidade das propostas de sala de aula e 

cabe ao aluno finalizá-las em sua residência. Para facilitar a participação da família, 

quando o aluno não realiza os deveres de casa, os pais/responsáveis recebem um 

comunicado escrito informando da não execução dessa avaliação. Estas atividades 

buscam promover ao estudante uma autonomia nos estudos, bem como a prática da 

responsabilidade com o estudo. Estes avisos também são dados via aplicativo da 

carteirinha estudantil e tem contribuído bastante na comunicação com a família. 
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9.4 Recuperação Contínua/Processual e Dependência 

Ainda dando continuidade às diretrizes da avaliação educacional a recuperação 

contínua ocorre de duas maneiras no CEF VILA AREAL, abrangendo alunos de menor 

rendimento ou até mesmo toda a turma retomando um conteúdo que foi percebido pelo 

professor de maior dificuldade de entendimento dos estudantes.  A partir da avaliação 

diagnóstca  e dos reagrupamentos intraclasse  o professor atuará com estratégicas 

específicas de acordo com a necessidade de cada estudante de maneira individual e/ou 

coletiva com o intuito de vencer as fragilidades pedagógicas.  

Ressalta-se que como o nome mesmo indica essa recuperação ocorre de maneira 

contínua ao longo do ano letivo, e geralmente esta retomada ou re-trabalho acontece 

bimestralmente, mas não impede de que em caso necessário o professor continue 

retomando conteúdos em diferentes momentos do ano letivo fortalecendo o ensino-

aprendizagem do aluno. Ainda há a possibilidade de realizar esta recuperação processual 

com a estratégia do reagrupamento intraclasse. 

De acordo com as Diretrizes da Avaliação Educacional e em atendimento ao artigo 

138 da Resolução nº 01/2012-CEDF, o regime de progressão parcial com dependência no 

CEF VILA AREAL é ofertado durante o ano letivo, a partir do 2º bimestre, momento em que 

o professor já conseguiu, a partir da avaliação diagnóstica, perceber as reais dificuldades 

pedagógicas do estudante e auxiliá-lo no processo de recuperação do conteúdo e também 

da aprendizagem. 

Com a mudança da dependência, na organização escolar em ciclos, que será apenas 

entre os blocos I e II, a mesma estratégia usada na recuperação contínua está sendo 

adotada com os estudantes em dependência, priorizando atividades ao longo do ano e não 

pontuais no semestre letivo, como era rotina em nossa escola. 

O aluno precisa identificar que todas as atividades que envolvam retomada de 

conteúdos devem ser fortalecidas para vencer as defasagens de aprendizagem 

“carregadas” pelo estudante via dependência escolar. 
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 9.5 Conselho de Classe 

O Conselho de Classe (colegiado de professores, coordenadores, direção e 

orientação educacional), tem como objetivo primordial acompanhar e avaliar o processo de 

educação de ensino-aprendizagem dos educandos. Essa reunião é realizada 

bimestralmente para análise do rendimento de cada turma e tomada de providências para 

sanar as dificuldades de aprendizagem ou extraordinariamente quando necessário.  

O CEF Vila Areal cumpre os critérios estabelecidos no Regimento Escolar das 

Escolas da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e adotou a partir de 2018 os 

registros focando as dificuldades nas aprendizagens facilitando, inclusive, para a família na 

real identificação do problema pedagógico e nas estratégias de acompanhamento dos 

estudos e avanços do estudante que devem também serem feitos extra-classe. 

Desde 2017, nossa escola promove rodízio de Conselhos de Classe com a 

participação também dos alunos e seus pais/responsáveis, essa importante estratégia tem 

como foco as turmas que apresentam maiores problemas disciplinares e com dificuldades 

na rotina e hábitos de estudo. Neste ano de 2019, iniciaremos com 2 turmas do turno 

vespertino. 

 

9.6 Procedimentos e Instrumentos Avaliativos 

Com intuito de auxiliar na avaliação do trabalho pedagógico todas as avaliações 

formativas passam pela avaliação do coordenador e da supervisão pedagógica juntamente 

com o próprio professor. Esta proposta inclui a análise documental das atividades, o 

diálogo e a troca de experiências e auxílio na elaboração de propostas pedagógicas que 

promovam o ensino-aprendizagem, a uniformização das atividades criando além de um 

padrão estético (cabeçalhos, orientações, entre outras informações), um padrão de 

coerência com o conteúdo e a aprendizagem.   

Além desse processo ser contínuo essa interlocução auxilia nas atividades 

interdisciplinares entre os diferentes componentes curriculares, bem como auxiliam nos 

registros deste processo pedagógico e na execução de ações que promovam a superação 

da aprendizagem pelo estudante. 

 



33 

 

9.6.1 Sistema Permanente de Avaliação Educacional – Prova Diagnóstica  

O SIPAEDF, foi instituído pela Portaria nº 420 de 21/12/2018 e tem como objetivos: 

assegurar o processo de avaliação do desempenho dos estudantes, da gestão e do 

contexto escolar, com vistas a (re)direcionar as políticas públicas educacionais e viabilizar 

intervenções pedagógicas e administrativas que promovam a equidade e a qualidade do 

processo de ensino-aprendizagem.  

Desde 2017 nossa escola utiliza os relatórios disponíveis após avaliação para 

executar estratégias individuais e/ou coletivas que promovam as aprendizagens, entre 

elas: Construção do Relatório Formativo de Avaliação – RFA (anexos) usado nos 

Conselhos de Classe e apresentado aos responsáveis em reunião de pais/responsáveis; 

enturmação dos alunos para o ano letivo subsequente separando ou reunindo os alunos 

conforme os níveis de aprendizagem; alunos com obtenção do nível 5 atuam em diferentes 

momentos como alunos monitores em sala de aula motivando o estudante ao 

protagonismo estudantil e na compreensão do conteúdo e no auxílio da aprendizagem 

coletiva. 

Neste ano a prova Diagnóstica produzida pela SUPLAV/SUBEB  foi aplicada, em 

nossa escola, no dia 10/04/2019 conforme calendário e orientação da UNIPLAT/CRET. 

O SAEB, foi instituído pela Portaria nº 366 de 29/04/2019 e tem como objetivos: 

produzir indicadores para o Brasil, avaliar a qualidade e equidade e a eficiência da 

educação, subsidiar a elaboração, o monitoramento e o aprimoramento de políticas 

públicas em educação baseada nas evidências com vistas ao desenvolvimento social e 

econômico do Brasil. 

Este ano será a primeira vez que o CEF Vila Areal participará desta avaliação uma vez 

que a inclusão do 9° ano devido a composição dos Ciclos aconteceu apenas em 2018. 

 

9.6.2 Avaliação interdisciplinar 

Esta avaliação será aplicada, em 2019, no 4º bimestre, o tema norteador será 

escolhido conforme diálogo entre estudantes, professores, coordenadores, SOE e equipe 

diretiva. Geralmente os temas são de relevância no cotidiano do estudante e/ou da escola. 
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No ano de 2017, os temas foram água, racismo e bullying. Em 2018, os temas foram 

cultura digital, respeito e cyberbullying o importante desta avaliação é o fato de ser 

elaborada nas coordenações coletivas de forma interdisciplinar. 

Portanto, esta avaliação é intrinsecamente elaborada em um pressuposto comum a 

um conjunto de disciplinas conexas; na interdisciplinaridade a coordenação dos esforços 

permite a geração de conhecimentos através de diferentes modalidades de interação 

visando à integração de conceitos, métodos ou dados em torno de uma ideia, problema, 

tema, ou questão particular. Ao longo do ano letivo é o tema é interdisciplinarizado com os 

conteúdos de cada componente curricular e também nas aulas de PD – Parte 

Diversificada. 

 

9.6.3 Avaliações bimestrais, teste ou estudos dirigidos; 

No CEF VILA AREAL considerando as Diretrizes de Avaliação Educacional possui 

estes instrumentos como forma avaliativa, entretanto não são obrigatórias em todos os 

componentes curriculares. Esta avaliação formativa quando usada pelo professor é uma 

das avaliações não sendo única ao longo do bimestre, quando adotada possui um 

acompanhamento do coordenador e supervisor pedagógico, na elaboração, execução e 

interpretação de resultados. 

Tanto provas como testes no CEF VILA AREAL são mistas, portanto a elaboração 

destas avaliações conta com questões objetivas (certo ou errado, múltipla escolha) e 

também questões subjetivas que permitam ao professor perceber lacunas no processo 

ensino-aprendizagem, bem como transtornos educacionais (como dislexia, discalculia, por 

exemplo). 

Além disso, nossa escola conta com alunos ANEEs, portanto juntamente com as 

professoras da sala de recursos os professores são orientados nas adequações 

curriculares de maneira individual de acordo com as limitações e ritmo dos estudantes. 

 

9.6.4 Contrato didático 
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Essa avaliação já é aplicada pelas professoras da Sala de Recursos – Atendimento 

Especializado e, neste ano, na Semana pedagógica foi sugerido aos demais professores 

regentes esta avaliação.  

O foco dessa avaliação é APRECIAR o aluno no sentido de que o indivíduo estudante 

não está na escola apenas como um mero coadjuvante, mas sim como “personagem 

principal” do CEF VILA AREAL.  A palavra APRECIAR desfragmenta-se e 8 critérios de 

avaliação, são eles: Assiduidade, Participação, Responsabilidade, Entrosamento, 

Comprometimento, Interesse, Atenção e Reciprocidade. Esses critérios são avaliados ao 

longo de todo processo educacional, inclusive norteador do processo de Recuperação 

Contínua. 

Também é reforçado aos professores da necessidade do “feedback positivo” em que 

os alunos recebam elogios pela postura correta durante o processo educacional por isso o 

termo APRECIAR.  Neste ano de 2019, alguns professores além do APRECIAR incluíram 

outros critérios, por sugestão dos próprios estudantes, permitindo o protagonismo no 

processo de auto avaliação e de construção coletiva.  

Para auxiliar nessa avaliação quinzenalmente nas coordenações coletivas, 

orientadora, coordenadores e Direção verificam alunos infrequentes, ou com dificuldades 

de aprendizagem que possam ser encaminhados para o SAA/CEM03 e/ou para o Projeto  

Melhoramento das Aprendizagens com Ênfase em Português e Matemática e/ou Reforço 

do Lordes do Areal e/ou os responsáveis são comunicados da necessidade de um suporte 

extra-classe. Alunos que não estão realizando as propostas didáticas para que os 

pais/responsável também sejam informados da situação escolar do aluno.  

Infelizmente, até a data de entrega deste PP, ainda não pudemos encaminhar os 

estudantes que tem direito ao atendimento no CEM 03/ Sala de Apoio, uma vez que fomos 

informados, pela UNIEB, que a professora que lá atua está de Licença Gestante. 

Aguardamos, portanto orientação da UNIEB/CRET para enviar a lista de prioridades para o 

devido atendimento neste ano letivo. 

 

10. Organização da proposta curricular da escola e Plano de ação 

10.1 Planejamento dos componentes curriculares. 
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Conforme o Currículo em movimento da SEEDF, os anos finais do ensino 

fundamental constituem uma fase que requer atenção especial por parte do poder público 

e de todos os agentes que nela atuam, no sentido de iniciativas e ações que reconheçam 

suas especificidades e que busquem alternativas para suas problemáticas. Como fase 

intermediária, protagoniza ruptura na lógica organizacional em relação a sua fase anterior, 

o que exige um olhar diferente para a comunidade escolar e seus estudantes, que agora 

estão submetidos a uma organização que contempla uma quantidade maior de docentes e 

de componentes curriculares.  

Anexo a este PP, estão todos os planejamentos anuais dos conteúdos que estão 

organizados a partir de diferentes áreas do conhecimento e também prevendo a 

interdisciplinaridade dos conteúdos, promovendo uma aprendizagem mais significativa ao 

estudante. Ressaltamos que nossos planejamentos foram construídos por Blocos, I e II, 

conforme as Diretrizes do 3º ciclo. 

Considerando a maior mudança na grade curricular da disciplina Ciências Naturais, 

nos anos finais, nossa escola ainda não iniciou a matriz de transição devido a ausência de 

material pedagógica para auxiliar nas aprendizagens dos estudantes. Ressaltamos que 

essa matriz tem preocupado aos professores, pois temas importantes foram suprimidos e a 

mudança apenas no âmbito Distrital, inviabilizará a melhor escolha dos novos livros 

didáticos, para o período de 2020 a 2024.  

 

10.2 Planos de ação  

Visando facilitar a organização, racionalização, acompanhamento e execução das 

atividades escolares, elabora-se anualmente o plano de ação Pedagógico e também da 

orientação educacional (anexos ao final deste PP). Este plano tem autonomia de ajustes 

ao longo do ano letivo, conforme a necessidade de alterações e/ou mudanças no 

calendário escolar (greve, paralisações, carência de professor, etc). 

Desde 2018 com a adesão da SEEDF ao Sistema Eletrônico de Informações – SEI foi 

incluído no kit do professor, um manual de operações básicas para uso do SEI, com o 

intuito de auxiliar na abertura de processos eletrônicos e evitar problemas futuros na vida 

do servidor e na rotina escolar e para 2019, estamos aprimorando o acesso dos servidores 



37 

 

a plataforma Gsuite com o e-mail @edu.se.df.gov.br, e aprimorando as ofertas 

pedagógicas tecnológicas desta plataforma e também do Google sala de aula. 

 

10.3 Tecnologia educacional 

 Um dos desafios para 2019 é tornar nossa escola mais próxima das tecnologias 

educacionais, com este intuito a supervisora está fazendo o curso Ferramentas 

Pedagógicas do G-Suite, no Centro de Referência a Tecnologia Educacional, antigo 

NTE/CED04, para melhorarmos e aprimorarmos o uso desta importante plataforma, além 

disso solicitamos auxílio da equipe do CRTE para no 2º semestre/2019 auxiliar, em 

coletivas, com oficinas sobre  a plataforma G-Suite. 

 Considerando a parceria realizada pela SEEDF com esta plataforma estamos desde 

2018 implementando e aprimorando o uso do e-mail @edu.se.df.gov.br, isso porque esta 

tecnologia possui várias vantagens entre elas: todo conteúdo inserido na plataforma pode 

ser acessado a qualquer momento, do local onde o aluno ou o professor estiver, a partir de 

qualquer dispositivo, uma vez que 100% do material didático – livros, trabalhos, 

documentos, e-mails, agendas e tarefas – fica salvo automaticamente em nuvem; a 

plataforma conta com armazenamento ilimitado de dados em seus servidores em nuvem 

(google drive); com o armazenamento em nuvem, eliminam-se os custos com arquivos 

físicos e, sobretudo, gastos com papeis e tinta, o que ainda contribui para o meio 

ambiente; permite maior interação, os aplicativos da Google possibilitam uma maior 

interação entre os próprios alunos durante tarefas e o desenvolvimento de atividades 

escolares, como trabalhos em grupo, por exemplo, isso é possível porque alguns 

aplicativos foram criados exatamente para serem usados de forma mais participativa e 

colaborativa, pois possibilitam alterações e edições em tempo real, propiciando a 

realização de tarefas e afazeres de modo compartilhado; maior feedback isso porque a 

plataforma e os aplicativos possibilitam o contato imediato online entre as partes, para 

retirada de dúvidas, por exemplo, como fóruns de discussões, elas também permitem um 

feedback mais rápido por parte dos professores em deveres de casa e trabalhos escolares 

(google sala de aula). 

 

11. GESTÃO ESCOLAR 
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11.1 Gestão participativa 

A participação da comunidade escolar é fundamental para o sucesso da escola e 

deve ser incentivada cada vez mais, porém, inúmeros percalços ainda se colocam à frente 

da gestão democrática quando o assunto é a participação da comunidade escolar por meio 

dos conselhos. No CEF VILA AREAL, a Direção vem reforçando o processo de 

mobilização e envolvimento do Conselho Escolar, até mesmo porque neste ano haverá 

novas eleições e procuramos parceiros proativos nessa instituição. 

No ano de 2017 houveram 08 reuniões do Conselho Escolar e em 2018 já houve uma 

reunião para rediscutir os critérios e procedimentos para utilização dos recursos financeiros 

para este ano letivo e datas para os dias móveis. 

Sabemos que administrar democraticamente o espaço escolar é uma atividade que 

exige comprometimento com o fazer educacional. Na gestão participativa, O CEF VILA 

AREAL foca no protagonismo estudantil, e nesse contexto o Conselho Escolar é 

fundamental na participação das principais decisões da escola, tornando-se parceiros e 

responsáveis pela definição de objetivos, metas, alvos e resultados finais. A busca da 

participação do conselho significa maior comprometimento dele com os resultados da 

escola e com o sucesso das ações realizadas pela Direção, professores e servidores. 

Há desafios, pois mobilizar a comunidade não é tarefa fácil, mas a busca pelo diálogo 

e pelo conhecimento e empoderamento da comunidade é muito importante para 

fortalecermos a gestão democrática. Para auxiliar nessa comunicação e que a comunidade 

esteja mais presente nossa escola criou, nas redes sociais – Facebook – CefVilaAreal e 

Somos todos CEFVILA e Instagram - @cefvilaareal páginas virtuais da escola para que 

possamos aprimorar a interação. 

Nessas redes sociais são incluídos dicas de estudo, avisos, vídeo aula, comunicados, 

informações de oficinas, parceiros da escola, atendimento da equipe PSE, oportunidade de 

emprego, parcerias com jovem aprendiz, entre outros temas pertinentes na rotina escolar e 

de importância social e informativa. 

 

11.2 Gestão de Pessoas 
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No CEF VILA AREAL é um desafio motivar a equipe para a busca de um objetivo 

comum – a qualidade do ensino em busca de uma aprendizagem significativa. Nesse 

sentido é imprescindível que sejam reservados e fortalecidos os momentos de reunião 

pedagógica (coordenação) e que de tempo em tempo seja realizado, também encontros 

com demais servidores que atuam diretamente no administrativo, conservação limpeza, 

merenda, etc. Essa conduta visa o fortalecimento da equipe e da Instituição em si.  

Devido esse desafio a Direção e/ou coordenação e/ou supervisão busca ouvir os 

servidores nas suas angústias e solicitações para que seja fortalecido o ambiente do 

diálogo. Como já foi citado neste PP o lema é “O que não te desafia não te transforma”, por 

isso, a necessidade de constante motivação, oportunidade de reciclagem dos professores, 

fortalecer o feedback positivo nos acertos das atividades pedagógicas, a parceria na 

formulação de projetos coletivos que promovam a qualidade do ensino e 

consequentemente a motivação do estudante. 

Segundo SOARES (2008), constata-se, que a gestão de pessoas favorece, 

inegavelmente, o desenvolvimento do ato criativo e da reciprocidade em ensinar e 

apreender os conteúdos explorados, formando-se uma rede de compartilhamento que 

propicia ambientes saudáveis onde se promovem as satisfações: profissional e pessoal, 

além da motivação de todos. 

Essa parceria da Direção e demais servidores busca reduzir a carga de estresse, a 

desmotivação, o corre-corre diário e as eventualidades que ocorrem na vida de qualquer 

indivíduo, sempre que possível, em datas simbólicas, são realizados momentos de 

encontro com toda a equipe fortalecendo, como já foi supracitado, a união das pessoas. 

Nesta nova gestão incluímos uma “caixa de sugestões” aberta a toda a comunidade 

escolar, essa estratégia busca ouvir e avaliar os problemas que são inerentes a escola e 

que possam auxiliar na gestão das pessoas, dos recursos e dos materiais a serem 

adquiridos na escola, sempre em busca de melhorar o CEF VILA AREAL. Anexo a esse 

PP, segue a listagem com nosso quadro de servidores públicos e terceirizados que atuam 

no CEF VILA AREAL. 

 

11.3 Gestão Financeira e Administrativa 
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 Para auxiliar a gestão financeira dos recursos disponibilizados pelo GDF, temos o 

apoio de uma empresa de contabilidade, além dos próprios gestores. Nas reuniões com o 

conselho escolar são decididas as políticas e os critérios de distribuição dos recursos, 

sempre buscando uma gestão que busca transparência nos recursos. Ressalta-se que 

neste contexto a gestão administrativa atua em conjunto, pois muitos dos recursos de 

melhoria da infraestrutura, patrimônio e recursos tecnológicos dependam do bom 

andamento dos recursos financeiros. 

Como foi citado, neste PP, o CEF VILA AREAL, passou por reformas significativas, 

em 2017 e 2018, com o auxílio da Administração de Águas Claras e verbas de gabinete de 

deputados distritais, diante desta importante ação conseguimos melhorar, um pouco, a 

infraestrutura básica para servidores e estudantes. Mas fortalecemos a necessidade de 

que nossa escola tenha um olhar diferenciado, uma vez já completou 30 anos de 

existência e há necessidade de uma reforma estrutural de grande porte. 

No ano de 2019, a escola  recebeu a 1ª parcela da verba do PDAF que foi usada, em 

parte, para aquisição de materiais pedagógicos. Além disso a situação do PDDE que 

estava pendente, devido a problemas nas gestão anteriores foi resolvida e nossa escola já 

está adimplente e aguarda a liberação do recurso via Ministério da Educação e Cultura - 

MEC. 

 

12. Acompanhamento do Planejamento Pedagógico 

A execução do Projeto Pedagógico será acompanhada e avaliada no decorrer do ano 

letivo, nas coordenações coletivas, nas avaliações pedagógicas previstas no calendário e a 

nível institucional pela Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga – CRE, bem como 

discutidas com o Conselho Escolar e pode ser alterado conforme a necessidade e/ou 

adequação de novas estratégias pedagógicas. 

 

 

 

 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referências Bibliográficas 

 BORTONE, Márcia Elizabeth. (ISSN 2179-3948 – online). LETRAMENTO E     

COMPETÊNCIAS: CONSTRUINDO NOVOS PARADIGMAS NA ESCOLA. 

ENTRELETRAS, Araguaína/TO, v. 3, n. 2, p. 192-203, ago./dez. 2012. Acesso em 29 

de abril de 2017.  

 CENSO ÁGUAS CLARAS – Disponível em: 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2011/01/27/interna_cidadesdf,

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2011/01/27/interna_cidadesdf,234641/relatorio-mostra-que-populacao-de-aguas-claras-triplicou-em-seis-anos.shtml


42 

 

234641/relatorio-mostra-que-populacao-de-aguas-claras-triplicou-em-seis-anos.shtml.  

Acesso em 16/04/2017. 

 Constituição Federal – 1988. 

 Currículo em Movimento das Escolas Públicas do DF. 

 Diretrizes de Avaliação Educacional 2014/2016 – SEE/DF. 

 Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8069/ 1990.  

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9394/1996.  

 Lei da Gestão Democrática – Lei 4751/2012 – Portaria 254/2013. 

 Orientações Gerais para o Acompanhamento da Elaboração do PP. 

 Parâmetros Curriculares Nacionais. 

 Proposta Pedagógica da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal – 68/1999. 

 Organização Escolar em Ciclos para as Aprendizagens -  Guia Prático 

 Diretrizes Pedagógicas para a Organização Escolar do 3º Ciclo 

 Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. 

 SOARES, Alexsando Rosa. GESTÃO DE PESSOAS NO ÂMBITO EDUCACIONAL.  

Disponível em https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/pedagogia/gestao-

de-pessoas-no-ambito-educacional/2956 – acesso em 02/05/2017. 

 SAVIANI, Dermeval -  A IMPORTÂNCIA DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA 

Disponível em: https://www2.jornalcruzeiro.com.br/materia/536125/criador-da-

pedagogia-historico-critica-fala-sobre-o-papel-da-escola – acesso em 11/03/2019. 

 SAVIANI, Demerval. PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA: PRIMEIRAS 

APROXIMAÇÕES. 7.ed. Campinas, Autores Associados, 2000 Disponível em 

https://pedagogiaaopedaletra.com/resumo-do-livro-escola-e-democracia-e-pedagogia-

historico-critica-de-demerval-saviani/

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/pedagogia/gestao-de-pessoas-no-ambito-educacional/2956%20%E2%80%93%20acesso%20em%2002/05/2017
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/pedagogia/gestao-de-pessoas-no-ambito-educacional/2956%20%E2%80%93%20acesso%20em%2002/05/2017
https://www2.jornalcruzeiro.com.br/materia/536125/criador-da-pedagogia-historico-critica-fala-sobre-o-papel-da-escola
https://www2.jornalcruzeiro.com.br/materia/536125/criador-da-pedagogia-historico-critica-fala-sobre-o-papel-da-escola
https://pedagogiaaopedaletra.com/resumo-do-livro-escola-e-democracia-e-pedagogia-historico-critica-de-demerval-saviani/
https://pedagogiaaopedaletra.com/resumo-do-livro-escola-e-democracia-e-pedagogia-historico-critica-de-demerval-saviani/


43 

 

ANEXO I –  SEMANA PEDAGÓGICA – 2019 
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ANEXO II – PLANO DE AÇÃO 2019 

PLANO DE AÇÃO 2019 – CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL 

1º Bimestre: 11/02 à 25/04/2019 – 50 DIAS 

Atividades Pedagógicas Mês/Data 
 

 

1º 

 

B 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

Recursos Responsável 

Abertura da Semana Pedagógica: apresentação da Equipe 
Diretiva, escolha de turmas e eleição dos Coordenadores, 
ajuste/conferência dos blocos I e II do 3° ciclo e Relatório 
Formativo de Avaliação, regimento Interno, discussão 
PPP da escola  
Construção de atividades para diagnose do estudante e 
futuro reagrupamento (18 a 22/03). 

04/02 a 08/02 
Distribuição de Kit, livros didáticos dos 
professores 

Direção/ Sala de Leitura 

Construção de atividades para diagnose do estudante e 
futuro reagrupamento. 
 

04/02 a 08/02 
***Atenção: 3º ciclo Recuperação Processual ao 
longo do bimestre. Não há período específico de 
recuperação contínua. 

Professor/ Coordenação / 
Direção/SOE 

Escolha de Turmas 
 

Impressão da lista de pontuação 
Professor/ 
Coordenador/Direção 

Abertura do ano letivo  11/02 Início do Ano Letivo/Aula Normal Professor/ Direção/ Alunos 

Estratégias pedagógicas diversificadas (substituição da 
Avaliação Interdisciplinar): Contrato Didático, 
tempestade cerebral, estudo dirigido, Phillips 6/6, 
GV/GO, seminário, estudo de caso, júri simulado e 
oficinas 

Durante o primeiro 
bimestre 

Valor: até 2,0pts 

Organização dos ciclos enviado por e-mail @edu 
*Evitar usar uma única estratégia para a mesma 
turma por todos os professores 

Professor/ Alunos/ 
Coordenador / Supervisão 
Pedagógica / Sala de Recursos 
/ SOE 

Recesso Carnaval 04,05 e 06/03 
 

Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Ed. 
Inclusiva aos alunos de Necessidades Educacionais 

04/03 a 08/03 
(Trabalhamos dias 

A Planejar 
Professor/ Alunos/ 
Coordenador / Direção / Sala 



53 

 

Especiais. 
RESPONSÁVEIS: Professores Humanas,SR, SOE 

07 e 08)  

 

1º 

 

B 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

de Recursos / SOE 

Atividades Pedagógicas Mês/Data Recursos Responsável 

Comemoração do "Dia Internacional da Mulher". 08/03 COORDENAÇÃO COLETIVA – a planejar 
Professor/ 
Coordenação/Alunos/Direção 

Avaliação pedagógica do semestre/Reunião com a 
comunidade escolar/ dia letivo temático 

12/03 Realizado dia 23/02 Todos 

Semana de Reagrupamento Intraclasse Diagnóstico das 
Aprendizagens com preenchimento de  RFA 

18 a 22/03 
 

Atividade aplicada por turma e disciplina 
elaborada na Semana Pedagógica 

SOE/Professores/Coordenação
/ Supervisão / Professores - 
Apoio 

FAMA – Fórum Alternativo Mundial da Água 
RESPONSÁVEIS: Professores Exatas, SR, SOE 

18 a 22/03 
Atividades relacionadas ao tema durante a 
semana 

Professor/ Coordenação 
/Alunos/Sala de Recursos/ SOE 

Envio dos conteúdos e das Avaliações Bimestrais, por e-
mail, para formatar, revisar e duplicar. 
 

Prazo final 05/04 
Cabeçalho padrão – papel, tinta.  
FONTE PADRÃO: ARIAL 11  
cefva.coord.taguatinga@edu.se.df.gov.br 

Professor/ 
Coordenação/Supervisão 

Período de Avaliações Bimestrais  
*Segundo as Diretrizes de Avaliação SEEDF cada professor 
aplica o instrumento nas suas turmas, promovendo o 
olhar formativo/aprendizagem do estudante. 

15 a 26/04 
***Atenção: 3º ciclo Recuperação Processual ao 
longo do bimestre. Não há período específico de 
recuperação contínua 

Professor/ Coordenação/ 
Alunos/SOE/ Supervisão 

Prazo final para avaliação diagnóstica INICIAL da turma e 
“fechamento do bimestre” 

25/04 I-Educar Diários de Classe Professor / Secretaria. 

Prazo final para entrega de notas e freqüência no I-
Educar 

06/05 Diários de Classe Professor / Secretaria. 

2º Bimestre: 26/04 à 08/07/2019 – 50 DIAS (dia móvel 21/06 sexta; 08/07 segunda) 

Reunião de Pais e Mestres / Planejamento Pedagógico da 
Comunidade Escolar/Dia Letivo Temático (antecipação do 
dia 12/03).  
Reposição de 21/06 referente a uma sexta-feira(DLM)  

04/05 
SÁBADO 

 
 
 
 

Som, microfone, normas da escola. 
Regimento Interno 

Professor/ Direção/ 
Alunos/Pais/Comunidad
e escolar 
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Semana de Educação para a Vida Lei n°11.988/2009 / 
Feira Cultural: 
Linguagens e códigos, ciências humanas, matemática e 
ciências da natureza e suas tecnologias. Temas variados 
(Pontuação referente à Avaliação Interdisciplinar para 
todas as disciplinas) 

07 a 11/05 
11/05*** 

 
 
 
 
 
2º 
  
B 
 
I 
 
M 
 
E 
 
S 
 
T 
 
R 
 
E 
 
 

Data show, som, microfone, apresentação em sala de 
aula e/ou pátio 
TEMA a definir; Ecossistema Brasileiro/ 
Personalidades/Décadas (sugestões) 
Desenho da camiseta Interclasse 
11/05 ***Planejamento Pedagógico da Comunidade 
Escolar/Dia Letivo Temático/Apresentações 

Coordenação/ SOE / 
Direção / Professores / 
Comunidade escolar 

Atividades Pedagógicas Mês/Data Recursos Responsável 

Gincana de arrecadação para a Festa Junina 13/05 a 14/06 Gêneros alimentícios, brindes, decoração, etc. Todos 

Conselho de Classe (1º Bimestre) 
 

06 a 08/05 
 

Atas e RFA 
***Atenção: 3º ciclo Recuperação Processual ao longo 
do bimestre. Não há período específico de recuperação 
contínua. 

Professores/ 
Coordenador/ 
Orientação/ Secretaria / 
Direção. 

Reunião de Pais e Mestres -  Presença de alunos 
obrigatória. 

17/05 
 

Cadernos/Atas/ RFA  
 

Professor/ Coordenador 
/ Direção/ Secretaria/ 
SOE 

Atividades complementares relacionadas às Olimpíadas 
de Matemática 

20/05 a 03/06 Exercícios dos anos anteriores 
Professores de 
matemática 

Dia Nacional da Educação Ambiental Lei nº 12.633/2012 03/06 A planejar Todos 

Olimpíadas da Matemática/ Dia Letivo Temático 04/06 Provas/ A planejar 
Direção/Professor/Coor
denação/ Alunos/ SOE / 
Pais 

Festa Junina - Reposição de 08/07  
 (segunda-feira antes do recesso - DLM) 

15/06 
SÁBADO 

Arrecadação da Gincana Todos 

Envio dos conteúdos e das Avaliações Bimestrais, por e-
mail para formatar, revisar e duplicar  

Prazo final 14/06 
Cabeçalho padrão – papel, tinta.  
FONTE PADRÃO: ARIAL 11  
E-mail: cefva.coord.taguatinga@edu.se.df.gov.br 

Professor/ 
Coordenação/Supervisã
o 

Período de Avaliações Bimestrais (Diretrizes de Avaliação 
SEEDF) 

24/06 a 05/07 
***Atenção: 3º ciclo Recuperação Processual ao longo 
do bimestre. Não há período específico de recuperação 

Professor/ 
Coordenação/Alunos. 
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 contínua. 

Prazo final para entrega de notas e freqüência no I-
Educar 

31/07 Diário de Classe Professor/Secretaria 

RECESSO ESCOLAR    09/07 à 28/07 
 

3º Bimestre: 29/07 à 04/10/2019 - 50 DIAS 

Atividades Pedagógicas Mês/Data  Recursos Responsável 

Conselho de Classe (2º Bimestre) 05/08 a 07/08 

3º 
 
 
 B 
 
I 
 
M 
 
E  
 
S 
 
T 
 
R 
 
E 
 
 
 
 
 

Atas e RFA  
***Atenção: 3º ciclo Recuperação Processual ao longo 
do bimestre. Não há período específico de recuperação 
contínua. 

Professor/ 
Coordenador/ 
Orientação/ Direção/ 
Secretaria. 

Escolha de Professor Paraninfo  9ºs anos  13/08 A planejar 
Alunos dos 9ºs 
Anos/SOE 

Dia do Estudante  09/08 A planejar 
 Professor/ 
Coordenador / Direção/ 
Secretaria/ SOE 

Reunião de pais e Mestres – Presença de alunos 
obrigatória -  Reposição de 17/10  
 (Quinta-feira Semana do saco cheio DLM)  
Dia do Patrimônio Cultural ( Lei Distrital nº 5.080/2013) 

 
26/10 

SÁBADO 
 

Cadernos/Atas/ RFA  -  
A planejar 

 Professor/ 
Coordenador / Direção/ 
Secretaria/ SOE 

Planejamento Pedagógico da Comunidade Escolar/Dia 
Letivo Temático. 

29/08 A planejar 

Professores/ 
Coordenador/ 
Secretaria / Sala de 
Recursos/ SOE /Direção 

Gincana Esportiva e Cultural  
Pontuação referente a Avaliação Interdisciplinar para 
todas as disciplinas) 

02/09 a 06/09 Bandeira, Hino, Som, música, bolas, sacos, cordas Todos 

Semana da Pátria, Mural comemorativo e Hora Cívica 
alusiva ao tema (Hino Nacional e hasteamento da 
Bandeira) 

02/09 a 06/09 Som, microfone, normas da escola/ Regimento 
Professor/ Direção/ 
Alunos/Pais/Comunidad
e escolar 
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Envio dos conteúdos e das Avaliações Bimestrais, por e-
mail, para formatar, revisar e duplicar  

Prazo final 09/09 
 
3º 
 
 B 
 
I 
 
M 
 
E 
  
S 
 
T 
 
R 
 
E 
 

Cabeçalho padrão – papel, tinta.  
FONTE PADRÃO: ARIAL 11  
E-mail: cefva.coord.taguatinga@edu.se.df.gov.br 

Professor/ 
Coordenação/Supervisã
o 

Semana de Prevenção do Uso de Drogas no DF (Lei 
Distrital nº 1.433 de 21/05/1997) 

16/09 a 20/09 A Planejar 
Professor/ Alunos/ 
Coordenador / Direção / 
Sala de Recursos / SOE 

Atividades Pedagógicas Mês/Data Mês/Data Atividades Pedagógicas 

Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência 
Responsável: Sala de Recursos 

21/09 A Planejar Sala de Recursos 

Período de Avaliações Bimestrais (Diretrizes de Avaliação 
SEEDF) 
 

23/09 a 04/10 

Papel e tinta 
***Atenção: 3º ciclo Recuperação Processual ao longo 
do bimestre. Não há período específico de recuperação 
contínua. 

Professor/ 
Coordenação/Alunos 

Pré Conselho Estratégia de Matrícula 2020 30/09 e 02/10 Coordenação Coletiva 
Professor/ 
Coordenação/Supervisã
o/ Direção 

Fechamento de notas e frequência  no I-Educar 
(clicar o botão “fechamento do bimestre”) 

10/10 Diário de Classe Professor/Secretaria 

Conselho de Classe (3º Bimestre) 21,22 e 23/10 

Atas e RFA 
***Atenção: 3º ciclo Recuperação Processual ao longo 
do bimestre. Não há período específico de recuperação 
contínua. 

Todos 

4º Bimestre: 07/10 à 19/12/2019 – 50 DIAS (dia móvel 17/10 quinta e 18/10 sexta) 

Envio das questões da Avaliação Interdisciplinar por e-
mail para formatar, revisar e duplicar  
TEMA: Sugestão: Drogas 8º/9º anos 

Prazo final 
01/11 

 
 
 
 
 
 

FONTE PADRÃO: ARIAL 11  - textos usados nas aulas de 
PD, sala de leitura e SOE. 
E-mail: cefva.coord.taguatinga@edu.se.df.gov.br 

Professor/ Coordenação 
/Supervisão 

Reunião de pais e Mestres- 3º Bimestre  
Presença de alunos obrigatória. Reposição de 18/10  
(sexta-feira Semana do saco cheio DLM) 

09/11 
SÁBADO 

 

Cadernos/Atas/ RFA  
 

Professor/ Coordenador 
/ Direção/ Secretaria/ 
SOE 
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Semana Nacional do Livro e da Biblioteca (Lei nº 
84.631/1980) 

23/10 a 29/10 
 
 
4º 
 
B 
 
I 
 
M 
 
E 
 
S 
 
T 
 
R 
 
E 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Literatura de Cordel/Biblioteca Itinerante Sala de Leitura 

Atividades Pedagógicas Mês/Data Recursos Responsável 

Semana Distrital de Orientação Profissional/ 1º Emprego 
(Lei Distrital nº 5953/2017) 

28/10 a 1/11 A Planejar SOE 

Envio dos conteúdos e das Avaliações Bimestrais  por e-
mail para formatar, revisar e duplicar  

Prazo final 
08/11 

Cabeçalho padrão – papel, tinta.  
FONTE PADRÃO: ARIAL 11  
E-mail: cefva.coord.taguatinga@edu.se.df.gov.br 

Professor/ 
Coordenação/Supervisã
o 

Avaliação Interdisciplinar 13/11 Diretrizes do 3º Ciclo 
Professor/Coordenação
/ Alunos 

Feedback /Correção em sala de aula da Avaliação 
Interdisciplinar/Auto Avaliação  
 

19 a 22/11 Diretrizes do 3º Ciclo Professor/ Alunos 

Planejamento Pedagógico da Comunidade Escolar/Dia 
Letivo Temático / Consciência Negra 

20/11 
 

Calendário SEEDF 
Professor / 
Coordenador/ SOE/ 
Direção 

Período de Avaliações Bimestrais (Diretrizes de Avaliação 
SEEDF) 

25/11 a 06/12 Papel e tinta 
Professor/ 
Coordenação/Alunos. 

Envio das provas de recuperação (7º e 9º anos) por e-mail 
para duplicar  

04/12 

Cabeçalho padrão – papel, tinta - FONTE PADRÃO: 
ARIAL 11  – ENVIAR O QUANTITATIVO DE PROVAS A 
SEREM DUPLICADAS 
E-mail: cefva.coord.taguatinga@edu.se.df.gov.br 

Professor/ 
Coordenação/Supervisã
o 

Conselho de Classe 4º Bimestre  10, 11 e 12/12 

Atas e relatórios fechados  
***Atenção: 3º ciclo Recuperação Processual ao longo 
do bimestre. Não há período específico de recuperação 
contínua. 

Professores / 
Coordenador / SOE / 
Secretaria 

Confraternização das turmas (1º ao 2º horário) 
*** Após confraternização Conselho de Classe 

10/12 A planejar – Professores Conselheiros 
Professor / 
Coordenação / Alunos. 

Envio dos conteúdos de recuperação por e-mail para 
duplicar para reunião de pais  

Prazo final 
11/12 

Cabeçalho padrão – papel, tinta.  
FONTE PADRÃO: ARIAL 11  

Professor/ 
Coordenação/Supervisã
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E-mail: cefva.coord.taguatinga@edu.se.df.gov.br o 

Reunião de Pais e Mestres – 4º Bimestre Presença de 
alunos obrigatória. 
Entrega de conteúdo e horário de aulas recuperação 
 

13/12 
sexta-feira 

Cadernos/Atas/ RFA  
 

Todos 

Aulas de Recuperação Final e preparação para Avaliação 
Final  - 7º ano e 9º ano 

16 a 19/12 Aulas Professores / Alunos 

Aula/Atividade de Recuperação Processual com ênfase 
nas fragilidades do estudante - 6º ano e 8º ano 

16 a 19/12 
Aulas / NÃO HAVERÁ AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO 
FINAL PARA ALUNOS DO 6º ano e 8º ano NO DIA 20/12 

Professores / Alunos 

Encerramento do ano letivo; Registro Diagnóstico Final 
no I-Educar; Fechamento de notas 

19/12 Diários Todos 

Avaliação Final – 7h30min 
Conselhos de Classe Final – 10h30min. 
* TODOS OS SERVIDORES DEVERÃO ESTAR PRESENTES  

20/12 
Papel e avaliações de recuperação corrigidas e  
Atas 

Professor / Direção / 
Alunos / SOE / 
Coordenação 

Entrega de Resultado Final 27/12 Relações Nominais de Resultados. Secretaria. 

 

ANOTAÇÕES E OBSERVAÇOES SABADOS LETIVOS 

LANÇAR NO I-EDUCAR 2019 DIA MÓVEL DIA REPOSIÇÃO 

Reunião de Pais e Mestres - Planejamento Pedagógico da Comunidade Escolar  21/06 04/05 

Festa Junina 08/07 15/06 

Reunião de pais e Mestres 26/10 17/10 

Reunião de pais e Mestre  09/11 18/10 
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ANEXO III – PLANO DE AÇÃO – SALA DE LEITURA – PROJETO DE LITERATURA 

Projeto Conhecendo Leitores – Projeto Literário 2019 

Objetivos:  

 Incentivar a leitura. 

 Conhecer autores que fazem parte da nossa história e da 

nossa cultura, bem como sua vida e algumas de suas 

obras. 

 Despertar nos alunos o gosto pela leitura. 

 Desenvolver a oralidade. 

 Desenvolver a criatividade e o senso crítico dos alunos, 

através de produções escritas. 

 Desenvolver a socialização dos alunos com trabalhos em 

grupos. 

 

Estratégias: Realização de leitura de várias obras literárias, 

bem como temas diversificados de acordo com o ano/bloco dos 

alunos. A cada bimestre serão disponibilizados outros títulos e 

a culminância será realizada de acordo com a estratégia 

pedagógica de cada professor ou pelos professores das áreas 

do conhecimento ou PD, em data a ser definida pelos mesmos. 

Sugere-se a técnica e do APRECIAR 

Sugestão avaliativa:  

Produções escritas,  

Produções artísticas envolvendo técnicas diversificadas, como: 

teatro, desenhos, pinturas entre outros; 

Confecção de cartazes; 

Bibliografia do autor estudado; 

Ficha Literária; 

Produções orais. 

Seminários e debates sobre os alguns temas lidos, como: Vida de droga e De bem com a vida  (tema: drogas) e Na cor da Pele e A 

Escrava Isaura (tema: Preconceito Racial) 
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ANEXOS IV– PLANO DE AÇÃO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL – SOE 

 Objetivos: A equipe do CEF Vila Areal compreende que a função da escola pública é de possibilitar acesso a emancipação 

humana e transformação social através da educação pela transmissão de conteúdo definidos pelos currículos oficiais do MEC e 

SEEDF. Assim sendo, o projeto da Orientação Educacional Aprender a conviver – Juntos somos mais fortes!  Busca os seguintes 

objetivos: 

 Nortear a práxis pedagógica da Orientação Educacional; 

 Colaborar no processo de ação-reflexão-ação entre as Diretrizes pedagógicas e o Projeto Político Pedagógico da Instituição de 

Ensino; 

 Realizar levantamento das situações problemas/desafios, bem como articular e participar de ações interventivas junto à 

comunidade escolar e às redes de apoio. 

 Avaliação: A avaliação do trabalho da Orientação dar-se-á em um processo contínuo, e por meio de momentos como os de 

Avaliação Institucional previstas no calendário escolar. 
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PLANO DE AÇÃO – SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  
Cronograma 

Eixo Objetivos Ações / Atividades Responsáveis 
Parcerias 

Ações para 
implantação e 
implementaçã
o do Serviço 

de Orientação 
Educaciona 

Divulgar o serviço da Orientação Educacional 
nos diferentes setores da escola 
Organizar e levantar dados relevantes ao 
trabalho da Orientação Educacional 
Buscar parcerias de instituições que 
favoreçam o trabalho da Orientação 
Educacional, junto à comunidade escolar.  

Apresentação do trabalho do SOE e levantamento de demandas 
gerais junto à Comunidade Escolar. 
Análise de documentos legais da educação e das diretrizes 
pedagógicas; 
Sistematização dos dados escolares, com vistas na organização 
do trabalho a ser realizado no SOE e na instituição educacional 
como um todo; 
Levantamento das situações problemas/desafios, bem como 
articulação e participação de ações interventivas junto à 
comunidade escolar e às redes de apoio (Conselho Tutelar, 
Faculdades, PSE, entre outras);  

Conselho 
Tutelar, 
Faculdades,  
Programa Saúde 
na Escola – PSE, 
etc 

Fevereiro e 
Março 

Ações no 
âmbito 

Institucional 

Articular o trabalho da Orientação 
Educacional, junto à Comunidade Escolar e 
aos Serviços Especializados 
 

Apresentação do trabalho do SOE e levantamento de demandas 
gerais junto ao Corpo Docente e Direção;  
Realização de Adequação Curricular, Estudo de Caso, auxílio na 
avaliação inicial e nas demandas onde sejam necessárias a 
participação da Orientação Educacional junto à Equipe 
Especializada de Apoio à Aprendizagem, Sala de Recursos e Sala 
de Apoio 

Comunidade 
escolar, EEAA, 
SR, CRET 

Durante 
todo o ano 
letivo 

Ações junto ao 
corpo docente 

Articular atividades que auxiliem o bom 
andamento do trabalho pedagógico docente. 

Promoção de momentos reflexivos de estudos (oficinas, 
palestras, filmes, etc) conforme as demandas apontadas pelo 
grupo;  Apresentação de sugestões pedagógicas, que podem ser 
desenvolvidas em sala de aula, conforme as demandas 
apontadas pelo grupo. 

Docentes, 
palestrantes, 
Direção 

Durante o 
ano letivo 
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Ações junto ao 
corpo discente 

Auxiliar o processo de aprendizagem discente; 
Favorecer a formação biopsicossocial do 
aluno, em sua plenitude 
 

Participação nas atividades pedagógicas cotidianas do corpo 
discente no ambiente escolar; Acompanhamento individual 
e/ou coletivo, de alunos, conforme as necessidades; 
Promoção de momentos reflexivos, por meio de palestras, 
oficinas, filmes e atividades pedagógicas diversificadas, com o 
auxílio dos professores; Encaminhamento dos discentes à 
especialistas diversos, conforme a demanda (Conselho Tutelar, 
Neurologia, Psicologia, Oftalmologia, Fonoaudiologia, 
Assistência Social, Nutricionista, etc).  

Conselho 
Tutelar, 
Neurologia, 
Psicologia, 
OftalmologiaFo
noaudiologia, 
Assistência 
Social, 
Nutricionista,  

Durante o 
ano letivo 

05 - Ações 
junto à família 

Favorecer a formação biopsicossocial do 
aluno, em sua plenitude; 
Mediar as relações de conflitos familiares, 
realizando os encaminhamentos, conforme 
cada necessidade. 

Apresentação das atribuições e perspectivas de trabalho do 
S.O.E. junto às famílias; 
Levantamento de informações e histórico de vida do aluno, 
quando necessário; 
Orientações à família e encaminhamentos à especialistas e/ou 
instituições, conforme as necessidades; 
Realização de eventos temáticos, como oficinas e/ou palestras 
informativas, em parceria com Assistentes Sociais, Conselheiros 
Tutelares e outras instituições ou profissionais especializados, 
sobre temas de interesse familiar.  

Conselho 
Tutelar, 
Neurologia, 
Psicologia, 
Oftalmologia, 
Fonoaudiologia, 
Assistência 
Social, 
Nutricionista, 
etc 

 

Durante o 
ano letivo 

 Ações junto 
aos estagiários 
em OE 

Acolher e orientar, conforme as necessidades, 
os estagiários 

Acolhimento aos estagiários de Orientação Educacional, quando 
for o caso. 

Estagiários, 
Faculdades 

Durante o 
ano letivo 

Ações junto à 
rede social 

Buscar parcerias entre as redes pública e 
privadas que auxiliem a práxis pedagógica e o 
desenvolvimento discente 

Identificação das demandas apresentadas pela instituição 
educacional e intervenção sobre essas demandas;  
Levantamento de instituições, projetos, ONG’s e profissionais 
diversos que atendem as demandas da comunidade escolar. 

Conselho 
Tutelar, 
Assistência 
Social, PSE, 
CRET, etc. 

Fevereiro a 
novembro 

Referências Bibliográficas: GIACAGLIA, Lia Renata Angelini. PENTEADO, Wilma Millan Alves.   Orientação Educacional Na Prática - 

Princípios Técnicas Instrumentos. 6ª Ed. 2010

https://www.google.com.br/search?q=Lia+Renata+Angelini+Giacaglia&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDSuMEs2NMtRgvIq09Iqkwy0ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osAKuQBIzwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjYkLLEzZ7aAhWBGJAKHRZtD0YQmxMIgwIoATAQ
https://www.google.com.br/search?q=Wilma+Millan+Alves+Penteado&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDSuMEs2NMtRAvMykotTilJKLLVkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyiwB4E6QhPAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjYkLLEzZ7aAhWBGJAKHRZtD0YQmxMIhAIoAjAQ
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ANEXOS V– PLANO DE AÇÃO – SALA DE RECURSOS 

Funções da Sala de Recursos: Momento com os colegas;  Conselho de Classe; Coordenação Coletiva; Reunião com Pais; 

Trabalhos com os ANEEs; Diagnose; Seleção de atividades individualizadas para o ANEE; Apoio ao professor da Classe Comum 

(palestras, leis que regulamentam, auxílio a adaptação de materiais agindo como facilitador do processo ensino/ aprendizagem do 

ANEE);Troca de Experiências. 

Atividades diferenciadas para o ANEE  em contra turno: Atividades  direcionadas  a família; Orientação e apoio ao  Educador 

Social Voluntário que acompanha  aluno especial no espaço escolar. 

Materiais: Jogos (tabuleiros e virtuais), livros, fantoches, brinquedos, CDs, músicas, computadores, internet, vídeo, sucatas, 

miçangas, barbante, argila, copos e talheres descartáveis, balão, papéis para origami, papéis diversos e palitos (churrasco e picolé), 

atadura gessada,.tintas, cola e pistola de cola quente . 

Metodologia: O atendimento em Sala de Recursos é desenvolvido por duas professoras de Atendimento Educacional Especializado, 

que atendem aos ANEEs no contra turno de suas aulas com atividades que visam complementar e suplementar o ensino na classe 

comum. As aulas são oferecidas uma, duas ou até três vezes por semana, dependendo das especificidades de cada aluno. 

Objetivo Geral: Proporcionar momentos que despertem a responsabilidade, a criatividade, a imaginação e o senso crítico do ANEE. 

Objetivos Específicos:  

 Possibilitar o autoconhecimento; 

 Despertar o senso de organização e compromisso 

 Favorecer a livre expressão; 

 Organizar ideias e ações; 

 Exercitar a criatividade; 

 Utilizar as percepções; 

 Adquirir a consciência corporal; 

 Minimizar as possíveis dificuldades de relacionamento 
entre os pares e acompanhamento pedagógico 

 Vivenciar momentos de  socialização; 

 Exercitar as coordenações motoras fina e grossa; 

Estratégias: Momento da Leitura e da Escrita:  a partir de atividades lúdicas, tais como: uso de fantoches, gibis, livros infanto juvenil, 

revistas, encartes (individualmente ou não), é imbuído no alunos o gosto pela leitura e pela escrita. Confecção de gibis/ livro 
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Descobrindo as quatro operações: Têm como objetivo estimular  o aluno a utilizar as quatro operações através da confecção de 

bijuterias com miçangas e linhas, construção de jogos como xadrez, dominó, resta um para que este possa aprender a matemática 

de forma divertida e prazerosa. Fixando o conhecimento através de jogos pedagógicos e virtuais. 

Sensibilização através da Pintura em Tela e da Escultura em Argila: Tem como objetivo apoiar os alunos ANEEs incentivando-os na 

prática do conhecimento artístico adquirido na classe comum, fazendo uso da pintura em tela e da argila como instrumento para 

melhoria e manutenção da auto estima. 

Cênicas: Encenação para trabalhar o diálogo e desenvolvimento oral e espontâneo. Técnicas de Fantoches e expressão corporal. 

Temas: Cumprimentos. Atitudes de socialização, Família,Colegas. Sonhos. Professores. 

Fichas Frasais :Técnica utilizada para observar os aspectos comportamentais do ANEE, estimulando as expressões faciais e 

gestuais. 

Valorização da autoestima: Utilização de músicas; salão de beleza; espelho – trabalhando o visual (auto correção postural) 

Diário Eletrônico:Treino de Informática – utilização do computador local, para aperfeiçoar a fala do aluno e a escrita com 

características de diário pessoal (“desabafo”); Quem sou eu? / O que me faz feliz? O que me deixa triste?  / Relato de 

acontecimentos relevantes no cotidiano do estudante. 

Projeto Identidade: Este projeto visa trabalhar a autoestima, o autoconhecimento do aluno. Está vinculado ao projeto diário eletrônico, 

onde através de perguntas básicas o aluno aprende, a saber, um pouco mais sobre si mesmo, em seguida constrói um boneco com a 

sua própria identidade.  

Quem sou eu? O uso de bonecos fazem parte do PROJETO IDENTIDADE, as crianças irão montá-los de acordo com a característica 

de cada uma delas. Confeccionando máscaras do rosto do aluno usando-o no molde natural. 

Projeto Agende-se: Visa transformar o aluno capaz de observar e criar movimentos do corpo humano a partir da utilização da técnica 

do Homem Linguiça completando assim a tríade de auto conhecimento. 
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Projeto Mandalas:  Projeto que visa trabalhar a concentração e as coordenações motoras fina e grossa do aluno, bem como a 

reutilização de talheres descartáveis,  palitos,jornal,e outros.  De maneira que ,dando  nova utilização para estes objetos , 

colaborando, assim,  para uma cidade mais limpa e abrindo novos horizotes e a criatividade e cidadania  do aluno. 

Projeto Monetário: Visa estimular o gosto pela matemática através do uso de cédulas de real , moedas e material  concreto ( 

mercadinho), para simular compra,venda e troco. 

Projeto Labirinto: Trata-se  de jogo (Labirinto Inteligente,)  que desenvolve e estimula concentração, organização do tempo e 

estratégias para concluir o desafio no menor tempo possível. O aluno necessita fazer combinações iguais aos modelos. A Sala de 

Recursos irá promover um campeonato entre os alunos. 

Projeto Tangran: Visa estimular o raciocínio lógico e concentração  através de reprodução de imagens utilizando Tangran, a 

apresentação das produções será feita através de desenhos, esculturas, pintura  em tela.  

Projeto Jardim: Visa estimular a sensibilidade do aluno através do contato direto com a terra, com as plantas e seu desenvolvimento 

ao longo dos anos. Além de proporcionar um ambiente de tranquilidade para os alunos e um jardim sensorial. 

Projeto Aprendendo Frações com Lego: Visa estimular alunos do 6ºano  a visualizar as frações de forma prática, sendo assim um 

facilitador da aprendizagem. 

Projeto MID ( Movimento Internacional de Dança): O projeto conta com espetáculos de dança, nacionais e internacionais, e um dos 

espetáculos da programação será exclusivo para espectadores que sejam alunos com Deficiência Intelectual. Projeto exclusivo para 

Sala de Recursos . As professoras do Atendimento Educacional Especializado, farão a vivência de uma formação específica,  a fim 

de direcionarem um trabalho intenso de preparação dos alunos para assistir o espetáculo Eufonia.  
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ANEXOS VI – PLANO DE AÇÃO – PROGRAMA GINÁSTICA NAS QUADRAS - PGQ 

 

INTRODUÇÃO 

     O Programa Ginástica nas Quadras foi implantado em 1987, 

tendo como objetivo central levar à comunidade Escolar do 

Distrito Federal a prática da atividade física. Assim sendo, 

buscava-se melhorar a qualidade de vida, a sociabilização e, 

principalmente, a integração da comunidade com os 

estabelecimentos de ensino da Rede Pública do DF. 

     Naquela época, os responsáveis pela elaboração do 

programa utilizaram-se da ginástica e do desporto como os 

meios necessários a fim de que se alcançassem os objetivos 

apresentados no ato da criação e sua operacionalização. Foi, 

inicialmente, implantado em poucas quadras do Distrito Federal 

e, também, em algumas Escolas da outrora Fundação 

Educacional do Distrito Federal, hoje, Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal. 

     O tempo passou, o programa ganhou vulto e tornou-se um 

dos maiores programas que se têm como escopo a integração 

da Escola com a Comunidade Escolar. Em razão disso, o 

programa expandiu-se, de modo que passou a oferecer não só 

a ginástica e o desporto, mas, sobretudo, a orientação ao 

desenvolvimento da atividade física comunitária, terapias 

alternativas etc. Isso nos mais longínquos lugares e escolas do 

Distrito Federal.  

     Com o sucesso do programa, a coordenação passou a 

cargo, em nível central, da Diretoria de Desporto Escolar e, em 

nível local, com a Coordenação Regional de Ensino/Desporto 

Escolar das GREBS na figura do Coordenador Intermediário de 

Educação Física e que tem o auxilio do Coordenador da 

Ginástica, que acompanha in-locoo desenvolvimento das 

atividades dos Educadores Físicos junto as Instituições de 

Ensino e seus respectivos polos de atuação. 

     Atualmente, no que se refere à comunidade de Taguatinga-

DF, o programa oferece as mais variadas atividades físicas, 

tais como: hidroginástica, Pilates, ginástica funcional, vivências 

corporais de dança, ginástica laboral, automassagem, 

reabilitação, alongamento, laboral, natação, orientação à 

caminhada, ginástica localizada, atividades complementares 

(passeios locais, turísticos e ecológicos e caminhas nos 

parques das cidades, palestras motivacionais e de saúde e 

bem estar), turmas de orientação à atividade física e, ainda, à 

ginástica – símbolo e carro chefe do programa.  

     As atividades enumeradas acima são desenvolvidas nas 

quadras da comunidade, nos estabelecimentos de ensino, na 

unidade de reabilitação, nos centros de saúde e comunitários, 

pátios de Igrejas, Parques da referida cidade satélite, em 2017 

foi recomendado pelo SARA hospital referência na reabilitação 
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e prática de atividades físicas. Tudo isso, visando a oferecer o 

que a Secretaria de Estado de Educação tem de melhor no 

tocante à introdução de práticas preventivas, garantindo o 

movimento corporal, por meio dos exercícios físicos 

direcionados para esse segmento populacional, promovendo 

vivências 

de bem-estar, elevação da autoestima, longevidade e, claro, a 

melhoria das atividades da vida diária, claramente expostas 

nos semblantes alegres dos participantes. 

JUSTIFICATIVA  

     O Programa tem garantido a participação da comunidade 

escolar como um todo, em turmas de atividade física orientada, 

buscando a valorização humana num enfoque preventivo, 

reabilitação com o propósito de melhorar a saúde física, mental 

e, sobretudo, o convívio social, contribuindo para o 

aprimoramento da qualidade de vida. 

     Tudo isso proporciona uma maior integração desta 

comunidade aos estabelecimentos de ensino da rede pública, 

uma vez que o programa é coordenado e executado por 

professores de Educação Física da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal. 

     Assim sendo, estamos desenvolvendo ações que concorram 

efetivamente para a plenitude biopsicossocial do ser humano e, 

especialmente, para a comunidade de Taguatinga/DF, em 

consonância com o Decreto N. 18.368 de 26 de junho de 1997 

e da Lei N. 543, de 23 de setembro de 1993, que: “Autoriza o 

Poder Executivo a regulamentar a participação dos professores 

de Educação Física da Secretaria de Educação/Fundação 

Educacional do Distrito Federal, no Programa Escola/ 

Comunidade/Ginástica nas Quadras”. 

    Com o inquestionável sucesso do programa, nesta 

circunscrição, ao longo de todos esses anos - desde 1987 até 

os dias atuais - não há muito que se falar, pois os fatos, os 

acontecimentos e o grande número de alunos inscritos no 

programa, por si só, já comprovam o êxito e justificam a sua 

continuidade. E o que é fundamental é que se encontra em 

consonância com o Decreto e a Lei supracitados. 

     Outros fatores que corroboraram para o sucesso do 

programa são os resultados alcançados na melhoria da 

qualidade de vida, e, como não podia deixar de ser, as próprias 

realizações dos participantes como pessoa humana. Apesar 

disso, o mais importante, sobretudo, é que os resultados 

alcançados ultrapassam o corpo físico e, inquestionavelmente, 

melhora o mental, influenciando de forma positiva o estado 

emocional. A atividade física, ou seja, o programa tem papel 

fundamental como mecanismo de prevenção, podendo 

desacelerar as alterações fisiológicas do envelhecimento e das 

doenças degenerativas.  

     Em razão do exposto, não seria por demais afirmar que o 

Programa Ginástica nas Quadras é, na atualidade, um 

patrimônio vivo e consagrado em todo Distrito Federal. E, 

principalmente, na cidade satélite de Taguatinga, do que de 

mais moderno há no contexto da atividade física comunitária 
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como fator de integração da escola com a comunidade e da qualidade de vida. 

OBJETIVOS 

GERAL: Consolidar a melhoria da qualidade de vida da 

população de Taguatinga/DF e os vínculos de cooperação 

social, por meio de atividades de integração entre escola e 

comunidade. 

 ESPECÍFICOS: 

 Incentivar e apoiar a participação da Comunidade Escolar 

no Programa Ginástica nas Quadras. 

 Desenvolver hábitos físicos e motores favoráveis à 

melhoria das condições psicossomáticas dos participantes. 

 Desenvolver atividades que contribuam para melhoria na 

qualidade de vida do cidadão. 

 Envolver os participantes em atividades sócio integradas 

viabilizando melhoria no convívio social. 

 Promover a melhoria da saúde física e mental dos 

participantes e/ou à reabilitação. 

PLANO DE AÇÃO: As atividades desenvolvidas são realizadas 

seguindo o cronograma abaixo: 

Ginástica localizada – Parque Areal  - 2ª, 4ª e 6ª feira às 7 

horas  

Orientação a caminhada e atividade física – Parque Areal - 2ª, 

4ª e 6ª feira às 8h20min 

Hidroginástica – CER (Centro Especializado em Reabilitação) - 

2ª, 4ª e 6ª feira às 16h, 17h20min e 18h40min 

METODOLOGIA: Atividade Física: Ginástica Localizada, 

Orientação a Caminhada, orientação à atividade física, 

hidroginástica, vivências corporais de dança, jogos lúdicos Z 

movimentos de coordenação motora, flexibilidade e força - na 

intensidade leve a moderada - e finalizada com movimentos de 

relaxamento. Na prescrição dos exercícios é observado o 

percentual da capacidade funcional individual, utilizando a 

frequência cardíaca máxima (FC máx.) e o índice de esforço 

percebido (escala de Borg.) na realização dos ajustes à 

intensidade desejada. 

Atividades complementares: passeios locais, turísticos, 

ecológicos, palestras relacionadas à saúde e autoestima, 

orientação individualizada, oficinas práticas pedagógicas – 

reciclagem de procedimentos metodológicos.  

Atividade sociocultural: Caminhada de Divulgação do 

Programa, Participação no Desfile - Aniversário da Cidade 

Satélite de Taguatinga/DF, Festa Junina da - SEEDF, do 

GEFIDe da GRET como também do próprio Programa de 

Ginástica nas Quadras, Café da Manhã Comunitário, 

Seminários, Passeios, Bailes, Confraternizações de Datas 

Comemorativas (dia dos pais, mães, professores, idosos, da 

mulher, páscoa, natalina e aniversariante do mês). Como 

também participação em atividades dos Parceiros da Ginástica. 

Atividade Pedagógica: coordenações administrativas, curso de 

reciclagens e aperfeiçoamentos, oficinas de trabalho, 

elaboração de documentos (relatórios, diários, planejamentos, 

cronogramas de eventos, quadros de atividades e palestras), 

reuniões com lideres de turma, cursos ministrados aos 

servidores da Secretaria (ginástica laboral e motivação 
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profissional), apoio nas Escolas nas atividades dos dias 

temáticos entre outros. 

RECURSOS  

Recurso Material: bastões, halteres, cordas-elásticas, 

caneleiras, bolas, cones, Som/CDs, aquaflutuadores, hidro 

caneleiras, colchonetes, fitas elásticas, bolas de borracha 

vários tamanhos, apostilas, vídeos, revistas, artigos, 

palestrantes, entre outros. 

Calendários: O Programa de Ginástica nas Quadras da SEEDF 

segue o calendário oficial da rede pública, incluindo os eventos 

propostos pela GEFID/GRETcomo também os propostos no 

cronograma de eventos desse Planejamento. 

A Orientação Pedagógica - orienta que a comunidade deve 

prover recursos materiais, conforme suas necessidades, 

condições socioeconômicas e atividades desenvolvidas. 

 

PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO. 

Reuniões pedagógicas, avaliativas e administrativas entre o 

encarregado da GEFID, e os Coordenadores Regionais do 

Programa. 

Reuniões pedagógicas, avaliativas e administrativas semanais 

entre o professor responsável e professores do programa. 

Oficinas Práticas – reciclagem e aperfeiçoamento de 

procedimentos metodológicos. 

Palestras motivacionais com psicólogos, médicos, 

nutricionistas, professores, ciclos de debates. 

Workshops – das modalidades (Ginástica, alongamento, 

laboral, funcional, PEC, rpg, lúdicos, Pilates entre outras.). 

Relatórios bimestrais, semestrais e diários. 

Orientação, acompanhamento e supervisão nas turmas 

(professor responsável). 

Reuniões com líderes de turma. E o próprio aluno nos 

feedbacks diários. 

 

PÚBICO ALVO: Maiores de 15 anos pertencentes à 

Escola/Comunidade e com turmas de no mínimo 30 alunos e 

no máximo de 50 alunos; professor com experiências nas 

modalidades aplicadas no projeto. 

 

FUNCIONAMENTO 

Recomendação periódica - 3 vezes por semana com 1h20min 

de duração. Tempo reservado para incluir verificação de 

frequência, deslocamento do professore entre um polo e outro, 

e o mais que se fizer necessário, antes ou depois do horário 

específico da aula. 

Os alunos deverão apresentar atestado médico (validade de 1 

ano), como também assinar o Termo de compromisso do 

Programa Ginástica nas Quadras de Taguatinga. 

Toda turma deverá ter pelo menos um líder para apoio ao 

professor, como também fazer parte da comissão dos líderes 

de turmas

.
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ANEXOS VII – FEIRA CULTURAL E JOGOS INTERCLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

A Feira Cultural do CEF VILA AREAL será avaliada em 2,0 pontos, 

no 2º bimestre, sendo, 50% atribuído pelos Professores Conselheiros e 

os outros 50% atribuídos por professores e servidores avaliadores 

mediante a apresentação do conjunto final alcançado pelos 2 turnos 

na mesma sala de aula. 

A culminância da Feira Cultural acontecerá em dois momentos:  

1º) APRESENTAÇÃO NAS SALAS DE AULA (2º BIMESTRE) no dia 10/05 

(SEXTA-FEIRA). 

2º) APRESENTAÇÃO EXTERNA – QUADRA COBERTA (3º BIMESTRE) – 

SETEMBRO – ABERTURA DOS JOGOS INTERCLASSE 2019. 

Durante o mês de março e abril os professores conselheiros poderão 

organizar a distribuição dos estudantes em suas respectivas linhas de 

pesquisa. Reforça-se que a avaliação final será da sala/década e não da turma 

por turno, portanto é necessário que as turmas que estão com a mesma 

década estejam integradas e contribuindo para o sucesso da apresentação. 

 

1) CRITÉRIOS AVALIATIVOS: As turmas (matutino e vespertino) que 

dividem a mesma década do século XX deverão pesquisar, estudar e 

apresentar os temas e quesitos listados abaixo. Os professores 

conselheiros podem, entre si, dividir os itens abaixo entre as duas 

turmas evitando a sobrecarga de pesquisa. Sugerimos que as turmas 

sejam divididas em grupos menores de alunos para a realização das 

pesquisas e estudos dos temas; Contexto histórico brasileiro; 

Contexto histórico mundial; Música/ arte/ teatro/literatura/Cinema; 

Moda e tendências; Personalidades importantes (esportes, política, 

educação e/ou outros) brasileiras e/ou mundial e/ou invenções 

Desenho** a ser impresso na CAMISETA DOS JOGOS INTERCLASSE 

(entregar para comissão avaliadora apenas um desenho que 

representa a sala, portanto, um para os 2 turnos). Os professores 

conselheiros poderão antecipadamente fazer uma pré-seleção com a 

turmas de outros desenhos que tenham sido apresentados); 

Salas Conselheiros Décadas  Sala Conselheiros Décadas  

1 – Arte Renata 8A   
Amanda 7B 10 

8 – Matemática 2 
Ciências 2 

Almére 9D 
Adilson e Edna 7D 80 

2 – Inglês  Milmary 8C 
Marisa 6D 60 

9 – Matemática  Valdirene 8B 
Rafael 6C 90 

3 – Geografia José Francisco 9A 
Sonia 6A 20 

10 – Português 2 
Matemática 3 

Andres e  Jim* 9E 
Lúcia e Caroline* 6B 40 

4 – História Sudely 9B 
Éder 7E 70 

11- Português  Nádia 9C 
Kairon 7C 50 

6 – Ciências Anita 8D 
Mercês 7A 30 

* PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NÃO ATUARÃO COMO 

CONSELHEIROS DURANTE OS JOGOS INTERCLASSE 
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**O ESTUDANTE QUE TIVER O DESENHO ESCOLHIDO PARA REPRESENTAR A 

EDIÇÃO 2019 DOS JOGOS INTERCLASSE GANHARÁ A CAMISETA COMO 

PREMIAÇÃO 

 

2) IDENTIFICAÇÃO DA SALA E ENSAIOS  

Datas:  07 e 08/05/2018 (dia 06, 07 e 08 ajustes com professores 

conselheiros e possíveis ajustes em horários durante a semana em cada 

turno) 

 Mural externo (apresentação destaque do tema);  

 Organização e ornamentação da sala/década (turma perderá 0,5 

pontos no quesito desperdício de material) 

 Avaliação: Criatividade na construção do mural, ÊNFASE PARA A 

SUSTENTABILIDADE DENTRO E FORA DE SALA (tipo de material 

utilizado, reaproveitamento e reutilização de materiais);  

 Ensaio geral (itens de A a E) para que os professores Conselheiros 

possam fechar a nota e/ou finalizar a avaliação. 
 

3) ORNAMENTAÇÃO DA SALA 

Data:  09/05/2018 – Professor Conselheiro escolherá 5 alunos / 

turma para que juntos possam finalizar as atividades de decoração e 

ornamentação.  

Neste dia não está autorizado vir toda a turma, pois ficará inviável a 

organização com tanto tumulto,  problemas disciplinares poderão ter 

pontuação descontada pela comissão avaliadora. 

 

4) APRESENTAÇÃO DA DÉCADA 
 

4.1 Professores Conselheiros: 

Irão avaliar os alunos ao longo do processo de construção do projeto, 

entre os pontos avaliados há: participação, organização, pesquisa inicial, 

construção dos cartazes e/ou outras estratégias,;coerência e segurança na 

apresentação/ensaio final. Fica a critério dos professores conselheiros 

solicitarem ou não aos alunos algum trabalho escrito mais formal.  

 APRESENTAÇÃO A COMISSÃO AVALIADORA (10/05/2018 – 

ITENS DE A – F NA SALA DE AULA) 

Tempo máximo: 25 minutos 
 

7:30 às 10:45: Chamada, lanche e apresentações a comissão 

avaliadora (cronograma será fixado e divulgado até dia 09/05) 

11:00 – 12:00: Salas abertas à visitação dos estudantes, professores, 

servidores, pais/mães/responsáveis e/ou outros convidados; 

12:10 – 12:30: Reorganizar a sala, retirar os objetos e/ou ornamentos 

que possam atrapalhar o uso da sala em dias normais de aula, separação 

de materiais para serem reaproveitados e reutilizados, entregar aos 

professores conselheiros que repassaram as equipes direção e 

coordenação. ITEM OBRIGATÓRIO E AVALIATIVO.  

ESSE ITEM É OBRIGATÓRIO será verificado pela Direção da escola e 

servirá como item avaliativo, desperdício deverá ser evitado ao máximo 

possível. Lembrando que um dos itens avaliados é o da sustentabilidade. 
 

4.2 Comissão avaliadora:  
 

Os professores e servidores serão divididos em 3 ou 4 equipes com no 

mínimo 3 e no máximo 4 pessoas em cada comissão avaliadora, nesse 

grupo inclui-se os professores das turmas, professoras da sala de recursos, 

apoio a Direção, apoio a coordenação, sala de leitura, orientadora, 

coordenadoras, direção da escola, servidores da secretaria, administrativo, 
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portaria, conservação e limpeza, merendeiras e vigilantes e/ou algum 

convidado. 

SUGESTÃO DE APRESENTAÇÕES: Seminários; Jogral; Cartaz e Pôster; 

Apresentação multimídia; Teatro; Rádio; Dança; Júri Simulado 
  

5) PENALIDADES: 
 

Alunos que atrapalharem o andamento das atividades ao longo do 

projeto poderão ter a pontuação reavaliada pelos professores conselheiros 

e/ou comissão avaliadora. Em caso de suspensão, por indisciplina e /ou 

dano aos materiais usados na organização da sala a pontuação do aluno 

será reavaliada, caso o dano seja realizado por um grupo maior de alunos, a 

turma não será avaliada pela comissão avaliadora no dia, portanto será 

atribuído a nota zero. 
 

6)  2º MOMENTO – ABERTURA DOS JOGOS 

INTERCLASSE 
O projeto dos Jogos Interclasse tem o mesmo tema da Feira Cultural e 

será avaliado em 2,0 pontos, no 3º bimestre, assim distribuídos: 

 

a) 1,0 ponto: participação nas modalidades esportivas individuais e 

coletivas, conforme regulamento a ser divulgado no 2º 

semestre/2019; 

b) 1,0 ponto – Apresentação da década na quadra de esportes: 

AVALIAÇÃO DA PONTUAÇÃO PELA COMISSÃO AVALIADORA 

Podendo ser dança e/ou teatro e/ou pout porri de cenas de filmes 

e/ou músicas e/ou fatos históricos (tempo máximo de 10 a 15 min).  

Ressalta-se que a apresentação obrigatoriamente deve ser alusiva ao 

tema. 

ORDEM DE APRESENTAÇÃO: PREFERÊNCIA A CRONOLOGIA DO 

SÉCULO; CRONOGRAMA SERÁ DIVULGADO NO 2º SEMESTRE/2019. 
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ANEXOS VIII – QUADRO DE SERVIDORES – CEF VILA AREAL 

CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROFESSORES EFETIVOS 

Matricula NOME ATUAÇÃO DISCIPLINA 

01 20.516-8 VALDIRENE GOMES CORREA 8º ANOS  MATEMATICA E PD 

02 22.828-1 TANIA GOMES DE ARAUJO SALA DE RECURSOS ARTE 

03 24.519-4 LILIAN RODRIGUES DE AGUIAR APOIO A COORDENAÇÃO- INGLÊS - READAPTADA  

04 25.251-4 CÉLIA ALVES GUIMARÃES FERREIRA SALA DE LEITURA – ATIVIDADES - READAPTADA 

05 25.771-0 FRANCINETE PIRES DE SOUSA OLIVEIRA COORDENADORA MATEMÁTICA 

06 28.889-6 JOSÉ FRANCISCO DA SILVA 8º E 9º ANOS GEOGRAFIA 

07 30.845-5 ANA LAURA MAGESTE BASTOS APOIO DIREÇÃO - CIÊNCIAS - READAPTADA 

08 31.514-1 LILIAN DA SILVA ROCHA ATIVIDADES - READAPTADA 

09 32.855-3 JORGE LUIZ DE CARVALHO OLIVEIRA DIRETOR PORTUGUÊS 

10 33.784-6 ANITA MARIA DELFINO DE M. RODRIGUES 8ºE 9º ANOS CIENCIAS  

11 33.794-3 MARIANA CEZAR LACERDA VICE- DIRETORA INGLÊS 

12 35.164-4 LIDIA DA SILVA RODRIGUES APOIO A COORDENAÇÃO- ATIVIDADES - READAPTADA  

13 36.276-X ANDERSON BATISTA SALLES 6º E 7º ANOS CIENCIAS 

14 36.645-5 MILMARY MELO ALMEIDA 8º E 9º ANOS INGLES E PD 

15 38.794-0 ADILSON FRANÇA DOS REIS 7º ANOS MATEMATICA 

16 44.053-1 SUDELY ALVES BORGES SOUSA 8º E 9º ANOS HISTORIA 

17 44.445-6 PATRÍCIA MILANEZ GUIMARÃES SALA DE RECURSOS MATEMÁTICA 

18 48.478-4 ALMÉRE VERÔNICA SEABRA FALCÃO 9º ANOS MATEMÁTICA 

19 65.313-6 VALÉRIA CORREA RODRIGUES FERREIRA GIQ EDUCAÇÃO FÍSICA 
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20 200.961-7 EDNA CLAUDIA RODRIGUES DE SOUZA 7º E 9º ANOS CIÊNCIAS  

21 202.067-X ROZINAILE INES DA COSTA APOIO COORDENAÇÃO        PORTUGUÊS 

22 202.940-5 UILENE BRITO DOS SANTOS APOIO A COORDENAÇÃO – FÍSICA – READAPTADA  

23 203.012-8 MARISA MENDES. BOAVENTURA VELOSO 6º E 7º ANOS PORTUGUÊS 

24 203.186-8 JACKELINE COQUI ABDO COORDENADORA HISTÓRIA 

25 203.475-1  SONIA ROCHA DE BRITO 6º E 7º ANOS GEOGRAFIA E PD 

 26 204.427-7 NÁDIA VALÉRIA FERREIRA DE OLIVEIRA 8º E 9º ANOS PORTUGUÊS 

27 204.780-2 GRAZIELA PEREIRA GONÇALVES SUPERVISORA – CIÊNCIAS 

28 211.332-5 JIM MARCEL DAMAS PAIXÃO 8º E 9º ANOS EDUCAÇÃO FÍSICA 

29 211.559-X SILVIA FERREIRA DE MELO APOIO A DIREÇÃO – ED.FÍSICA – READAPTADA  

30 212.343-6 RUBIA DANIELLE SOUZA E SILVA ORIENTADORA EDUCACIONAL 

31 223.039-9 RENATA SANTOS DE MELO 8º E 9º ANOS ARTE E PD 

32 223.042-9 AMANDA REGINA RESENDE 6º E 7º ANOS  ARTE E PD 

PROFESSORES CONTRATO TEMPORÁRIO 

01.  CAROLINE C. GONZAGA 6º E 7º ANOS  ED. FÍSICA 

02.  ANDRES SOUZA MACIEL FILHO 9º ANOS MATEMÁTICA E PD 

03.  KAIRON DA SILVA SANTOS 6º E 7º ANOS  PORTUGUÊS 

04.  LÚCIA DARC ANTUNES 7ºANOS PORTUGUÊS 

05.  RAFAEL RODRIGUES FERNANDES 6º E 7º ANOS MATEMÁTICA 

06.  ÉDER DRESSLER  9º ANOS HISTÓRIA 

07.  MARIA MERCES PINHEIRO DA LUZ 6º E 7º ANOS CIÊNCIAS E PD 

CARREIRA ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO 

01 24.566-6 LUCIO CESAR SILVA DOS SANTOS SECRETARIA APOIO TECNICO 

02 28.472-6 MARCOS DE SOUSA NUNES CHEFE DE SECRETARIA SECRETÁRIO 

03 28.624-9 CRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA APOIO DISCIPLINAR - AUX. COPA E COZINHA - READAPTADA 

04 40.352-0 ANÉSIA MUNIZ DE OLIVEIRA  APOIO DIREÇÃO - AUX. SERV GERAIS -  READAPTADA 

05 45.742-6 LUIS CLAUDIO UHLMANN DE ANDRADE ADMINISTRATIVO APOIO TECNICO 
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06 49.489-5 RAIMUNDA VALDENICE MOURA APOIO DISCIPLINAR - AUX. SERV GERAIS - READAPTADA 

07 55.411-1 LUIZ SOARES DE LIMA PORTARIA AUX. PORTARIA 

08 67.416-8 HELENA RODRIGUES DE SOUSA PORTARIA  - AUX. CONS. LIMPEZA – READAPTADA  

09 67.589-X MARIA DOS REIS MUNIZ DA SILVA APOIO DIREÇÃO - AUX. SERV GERAIS -  READAPTADA 

10 215.455-2 THAYNARA FERREIRA DE ANDRADE SECRETARIA APOIO TECNICO 

TERCEIRIZADOS 

CONFEDERAL - VIGIAS REAL – CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 

1. ELIAS RODRIGUES DA SILVA VAZ 1. ERASMO CARLOS FERREIRA 

2. PEDRO PAULO MESQUITA TENORIO 2. FRANCISCA ANGELINA DO A. SOUZA 

3. SHIGERU MONTEIRO DOS SANTOS 3. IDALIANA CRISTINA MARTINS NUNES 

4. ANDREA EVA GOMES DA SILVA 4. GIRLENE ALES MENDES 

 5. ROBERLAN SILVA DE SOUSA 

 6. IRANEIDE PINHEIRO LOPES 

CONFERE – MERENDA ESCOLAR 

1. MARIA DO AMPARO FONSECA       

2. MARIA DE LOURDES MATOS DA COSTA E SILVA 
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ANEXO IX – RECURSOS PEDAGÓGICOS E ADMINISTRATIVOS 

Salas Ambiente – 10 salas; 

Sala de Recursos; 

Sala da Multimídia e Reagrupamento 

Sala de Coordenação e Professores; 

Sala do Serviço de Orientação - SOE 

Sala Administrativo e Secretaria 

Cozinha/Depósito de mantimentos; 

Sala dos Servidores; 

Sala de Leitura; 

Direção; 

Banheiro Necessidades Especiais 

Banheiro Masculino; 

Banheiro Feminino; 

Banheiro Professores; 

Banheiro Professoras; 

Depósito de Material; 

Quadra Coberta; 

Refeitório; 

Pátio Coberto (pequeno) 

03 TV; 

04 Data Shows; 

Microfones 

Som; 

Computadores; 

Mapas; 

Globos; 

Som portátil 

Materiais para o Projeto Intervalo Interativo e Horta Integrada. 
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ANEXO IX– PLANEJAMENTOS – 3º CICLO – 2018/2019 – PLANEJAMENTO POR BLOCO 

BLOCO I ( 6º e 7º ANOS)  - Ano: (x) 6º ano   (   ) 7º ano 
Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
 
 
Matemática 

Números naturais 
Sistema de numeração 
Sequência dos números naturais 
Comparação de números naturais 
Adição e subtração (PR) 
Multiplicação e divisão (PR) 
Expressões numéricas (PR) 
Do espaço para o plano 
Formas geométricas planas e espaciais 
Poliedros e corpos redondos 
Círculo e circunferência 
Múltiplos e divisores 
Números primos e compostos (PR) 

 
 
 
 
 
 
1º 

Aulas expositivas, dialogada e demonstrativas, buscando sempre 
relacionar a Matemática ao cotidiano (A importância da 
aprendizagem significativa dos conceitos da Matemática). 
Estudo dirigido (Sequência didática) – Exercícios teóricos (livro 
didático) e práticos. 
Resolução de problemas (Compreender a situação-problema: ter 
clareza do que se pede no enunciado da atividade) 
Estudo de caso (Identificar os conhecimentos que estão no cerne da 
situação-problema e Decidir os procedimentos necessários para 
encontrar a solução da situação-problema). 
Aulas com o uso do data-show, utilizando os recursos da 
informática. 
Auto Avaliação. 
Testes periódicos. 

DISCIPLINAS RESPONSÁVEIS CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

CN 
GEOGRAFIA 
ARTES 
HISTÓRIA 
ED. FÍSICA 

Água 
Água / Nascentes / Distribuição 
Arte Grega, Egípcia e Romana 
Tempo / Cronologia / História 
Velocidade / Obstáculos Hoz. e Vertical / Metragem 

Comparação, multiplicação e divisão de números naturais. 
Do espaço para o Plano e formas geométricas planas e espaciais. 
Revisão de números Romanos 
Círculo e Circunferência 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
 

Números fracionários 
Frações 

 
 

Utilizar materiais que auxiliem no ensino da Matemática: réguas, 
jogo de esquadros, transferidor, compasso, metro, trena, 
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Matemática 
 
 
 
 
 
 
 

Números mistos (PR) 
Frações equivalentes (PR) 
Comparação de frações 
Relações entre frações e números decimais (PR) 
Comparação de números decimais 
Operações com frações (PR) 
Operações com números decimais (PR) 

2º termômetro, relógio, ampulheta, teodolito, espelho, bússola, 
calculadora.  
Trabalhar com vídeos matemáticos: filmes, desenhos (como Donald 
no país da matemática, Walt Disney Productions), documentários, 
entrevistas.  
Utilizar o computador: programas de construção de gráficos, 
construção de figuras Geométricas.  
Ensino com pesquisa - A Internet é um canal muito importante, pois 
através de pesquisas acompanhadas pelo professor o aluno pode 
saber mais sobre a história da Matemática e dos números, 
curiosidades, jogos, desafios e etc. 
Trabalhar com jogos que despertem o raciocínio lógico, tais como 
sudoku e quebra-cabeças.  
Auto Avaliação. 
Testes periódicos. 
 

Disciplina Responsável Conteúdo em comum que foi redistribuído ou que 
será dado no mesmo bimestre 

Conteúdos pré- requisitos para avalições interdisciplinares e 
diagnóstica 

CN 
GEOGRAFIA 
ARTES 
ED. FÍSICA 
 

Solo 
Relevo / Erosão /Mapa 
Corpo / Ritmo / Proporção 
Espaço 

Comparação e operações com números fracionários. 
 
 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
 
Matemática 
 

Adição e subtração de números decimais (PR) 
Multiplicação de números decimais (PR) 
Divisão de números decimais (PR) 
Polígonos 
Potenciação (PR) 
Expressões numéricas (PR) 
Raiz quadrada (PR) 
Medidas de comprimento 

 
 
 
 
3º 

Estudo dirigido (Sequência didática) – Exercícios teóricos (livro 
didático) e práticos. 
Resolução de problemas (Compreender a situação-problema: ter 
clareza do que se pede no enunciado da atividade) 
Estudo de caso (Identificar os conhecimentos que estão no cerne da 
situação-problema e Decidir os procedimentos necessários para 
encontrar a solução da situação-problema). 
Trabalho em grupo. 
Auto Avaliação. 
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Testes periódicos. 

Disciplina responsável Conteúdo em comum que foi redistribuído ou que 
será dado no mesmo bimestre 

Conteúdos pré- requisitos para avalições interdisciplinares e 
diagnóstica 

CN 
GEOGRAFIA 
ED. FÍSICA 

Atmosfera 
Clima 
Futebol / Basquete 

Comparação e operações com números decimais 
 Medidas de comprimento 
Expressões numéricas 
Polígonos 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
 
 
 
 
 
 
Matemática 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geometria: Ideias iniciais 
Ponto, reta e plano 
Retas paralelas, concorrentes e segmento de 
retas 
Ângulos (PR) 
Medidas de superfície 
Área (PR) 
Unidade de superfície 
Áreas de polígonos 
Porcentagem (PR) 
Porcentagem e gráficos (PR) 

 
 
 
 
 
 
 
4º 

Aulas expositivas, dialogada e demonstrativas, buscando sempre 
relacionar a Matemática ao cotidiano (A importância da 
aprendizagem significativa dos conceitos da Matemática). 
Estudo dirigido (Sequência didática) – Exercícios teóricos (livro 
didático) e práticos. 
Resolução de problemas (Compreender a situação-problema: ter 
clareza do que se pede no enunciado da atividade) 
Aulas com o uso do data-show, utilizando os recursos da 
informática. 
Utilizar materiais que auxiliem no ensino da Matemática: réguas, 
jogo de esquadros, transferidor, compasso, metro, trena, 
termômetro, relógio, ampulheta, teodolito, espelho, bússola, 
calculadora.  
Utilizar o computador: programas de construção de gráficos, 
construção de figuras Geométricas.  
Trabalhar com jogos que despertem o raciocínio lógico, tais como 
sudoku e quebra-cabeças.  
Introduzir os temas transversais: ética, orientação sexual, saúde, 
meio ambiente, pluralidade cultural, excesso de consumo. 
Trabalho em grupo, Auto Avaliação e Testes periódicos. 

Disciplina Responsável Conteúdo em comum que foi redistribuído ou 
que será dado no mesmo bimestre 

Conteúdos pré- requisitos para avalições interdisciplinares e diagnóstica 

CN 
GEOGRAFIA 

Cadeia alimentar / Ecossistema 
Paisagem terrestre 

Porcentagem / Área /Tabelas /Gráficos 
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ED. FÍSICA Voleibol 

BLOCO I (6º e 7º ANOS) – ANO:  ( X ) 6º ano   (   ) 7º ano 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
 
 
 
Português 
 
 
 
 
 
 

- Leitura e interpretação e produção de textos orais e escritos. 
- O dicionário, verbete, ordem alfabética. 
- Tipos de frase;  
- Linguagem verbal/não verbal. 
- Interlocutores, língua e código. 
- Letra e fonema. 
- Elementos da narrativa. 
- Separação silábica. 
- Encontro consonantal e dígrafo. 
- Ortografia, uso dos porquês. 
- Variação linguística.  
- Denotação e conotação. 

 
 
 
 
 
 
1º 

- Aula expositiva, atividades individuais e em grupo, 
dinâmicas, pesquisas, livro didático, livros 
paradidáticos, jogos, jornais, revistas, dramatização, 
datashow, vídeos, filmes, músicas, confecções de 
cartazes e murais, atividades extraclasse. 
 

DISCIPLINAS COM 
CONTEÚDOS SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIAÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

- Português;  CN;- Geografia 
 

- Água ; - Acrostico. Confecção de cartazes. Ortografia 
- Distribuição de água 

 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
 
 
 
Português 
 
 
 
 

- Leitura, interpretação e produção de textos orais e escritos. 
- Encontros vocálicos. 
- História em quadrinhos. 
- Onomatopeias e interjeições. 
- Substantivo 
- Pontuação 
- Fábula 
- Adjetivo 
- Ortografia: Emprego da letra H 
- Poema 
  

 
 
 
 
2º 

- Aula expositiva, atividades individuais e em grupo, 
dinâmicas, pesquisas, livro didático, livros 
paradidáticos, jogos, jornais, revistas, dramatização, 
datashow, vídeos, filmes, músicas, confecções de 
cartazes e murais, atividades extraclasse. 
 

DISCIPLINA RESPONSÁVEL  
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIAÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 
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Geografia 
Português 
 

Pré-história 
Produção de texto (poema). 
 

 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
 
 
 
 
 
Português 

- Leitura, interpretação e produção de textos orais e escritos. 
- Grau dos substantivos. 
- Numeral 
- Artigos definidos e indefinidos. 
- O relato pessoal. 
- A carta pessoal. 
- O diário. 
- Os gêneros digitais (e-mail, blog, twitter, comentário). 
- Sílaba átona e sílaba tônica. 
- Palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. 
- Ortografia. 

 
 
 
 
 
 
3º 

 
- Aula expositiva, atividades individuais e em grupo, 
dinâmicas, pesquisas, livro didático, livros 
paradidáticos, jogos, jornais, revistas, dramatização, 
datashow, vídeos, filmes, músicas, confecções de 
cartazes e murais, atividades extraclasse. 
 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
 
 
Português 
 

- Leitura, interpretação e produção de textos orais e escritos. 
- Pronome. 
- Ortografia. 
- Acentuação gráfica. 
- Verbo. 
- Frase verbal e não verbal. 
- Ortografia. 

 
 
4º 

- Aula expositiva, atividades individuais e em grupo, 
dinâmicas, pesquisas, livro didático, livros 
paradidáticos, jogos, jornais, revistas, dramatização, 
datashow, vídeos, filmes, músicas, confecções de 
cartazes e murais, atividades extraclasse. 

DISCIPLINA RESPONSÁVEL  
Conteúdo em comum que foi redistribuído ou que será dado no 
mesmo bimestre 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIAÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 
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BLOCO I ( 6º e 7º ANOS) – Ano:  ( X ) 6º ano   (   ) 7º ano 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
 
HISTÓRIA 
 
 
 
 

INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS HISTÓRICOS. O TRABALHO DO 
HISTORIADOR. MEMÓRIA, FONTE HISTÓRICA E NARRATIVA; 
PRÉ-HISTÓRIA; - Paleolítico – Neolítico ;- Idade dos Metais 
OS PRIMEIROS HABITANTES DA AMÉRICA; 
- Hipóteses sobre a chegada do ser humano à América; 
PRÉ-HISTÓRIA BRASILEIRA. 
- Os indígenas: semelhanças e diferenças. 

 
 
1º 

AULAS EXPOSITIVAS DIALOGADAS; LEITURAS DE 
TEXTOS; EXIBIÇÕES DE VÍDEOS; TRABALHOS EM 
GRUPOS; EXERCÍCIOS; AVALIAÇÕES; ESTUDOS 
DIRIGIDOS; 

DISCIPLINAS RESPONSÁVES Conteúdo em comum que foi redistribuído ou que 
será dado no mesmo bimestre 

Conteúdos pré- requisitos para avalições interdisciplinares e 
diagnóstica 

 
MATEMÁTICA 
ARTES 
PORTUGUÊS 
HISTÓRIA 

ALGARISMOS ROMANOS 
ARTE RUPESTRE; 
LINGUAGEM PRÉ-HISTÓRICA; 
LOCALIZAÇÃO DOS CONTINENTES; 

Compreender a importância do estudo histórico; 
Identificar os tipos de fonte histórica; 
Diferenciar o tempo histórico de tempo cronológico; 
Analisar as primeiras descobertas do ser humano e as vantagens 
adquiridas sobre os outros animais; 
 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
 
HISTÓRIA 
 
 
 
 
 

MESOPOTÂMIA; 
- Rios Tigre e Eufrates; 
- As primeiras civilizações e as relações de poder, disputas 
territoriais e o uso dos recursos da natureza; 
EGITO; 
- A importância do Rio Nilo; - Aspectos sociais, culturais e 
políticos; 
HEBREUS, FENÍCIOS E PERSAS. 
- O Monoteísmo;- Navegação comercial; - Primeiro alfabeto; 

 
 
 
2º 

AULAS EXPOSITIVAS DIALOGADAS; LEITURAS DE 
TEXTOS; EXIBIÇÕES DE VÍDEOS; TRABALHOS EM 
GRUPOS; EXERCÍCIOS; AVALIAÇÕES; ESTUDOS 
DIRIGIDOS; 

Disciplina responsável Conteúdo em comum que foi redistribuído ou que 
será dado no mesmo bimestre 

Conteúdos pré- requisitos para avalições interdisciplinares e 
diagnóstica 

MATEMÁTICA 
HISTÓRIA 

EGITO - PIRÂMIDES Compreender a importância da proximidade de rios para as 
primeiras civilizações; 
Conceituar monarquia, império e cidade-estado; 
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Relacionar a religiosidade egípcia à construção de pirâmides e à 
mumificação; 
Identificar a importância do surgimento do monoteísmo religioso 
entre os Hebreus; 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
HISTÓRIA 

GRÉCIA ANTIGA - O mundo grego e a democracia 
-A cultura grega 

 
3º 

AULAS EXPOSITIVAS DIALOGADAS; 
LEITURAS DE TEXTOS; EXIBIÇÕES DE VÍDEOS; 
TRABALHOS EM GRUPOS;EXERCÍCIOS; AVALIAÇÕES; 
ESTUDOS DIRIGIDOS; 

Disciplina responsável Conteúdo em comum que foi redistribuído Conteúdos pré- requisitos para avalições interdisciplinares e 
diagnóstica 

HISTÓRIA 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

JOGOS OLÍMPICOS – HISTÓRIA, MODALIDADES,  Compreender o conceito de pólis; 
Diferenciar a democracia ateniense da democracia brasileira; 
Identificar o significado e a importância dos mitos; 

 
 
 
HISTÓRIA 
 
 

ROMA ANTIGA 
- Monarquia (fundação de Roma, o papel do Senado, o fim do 
poder dos reis). 
- República (o Senado no comando, as conquistas territoriais, 
a luta por direitos da Plebe). 
- Império ( o auge e o declínio da civilização romana). 

 
 
 
4º 

AULAS EXPOSITIVAS DIALOGADAS; 
LEITURAS DE TEXTOS; EXIBIÇÕES DE VÍDEOS; 
TRABALHOS EM GRUPOS; 
EXERCÍCIOS; AVALIAÇÕES; 
ESTUDOS DIRIGIDOS; 

Disciplina responsável Conteúdo em comum que foi redistribuído Conteúdos pré- requisitos para avalições interdisciplinares e diagnóstica 

 
 

 Compreender a importância das conquistas territoriais para Roma; 
Identificar o papel do Senado na política romana; Compreender a Crise 
do Século III e as consequências das invasões germânicas; 
Identificar o legado cultural romano: latim, república, direito;  
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BLOCO I ( 6º e 7º ANOS) – Ano:  ( X ) 6º ano   (   ) 7º ano 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
 
 
 
GEOGRAFIA 

GEOGRAFIA COMO CIÊNC IA 
Conceitos e Importância 
Classificação e Finalidades 
Relação Ser Humano/Natureza/Sociedade 
O trabalho e a transformação do espaço 
geográfico. 

 
 
 
1º 

Texto Complementar sobre Geografia como ciência 
Estudo dos Capítulos: 1, 2 e 8  (Livro Texto) 
Lugar, paisagem e espaço geográfico. 
A natureza e o trabalho criam diferentes paisagens. 
A distribuição das águas na paisagem, Confecção de cartazes. 
Interpretação de vídeos apresentados no Power Point. 
Exercícios de Fixação. Trabalhos relacionados ao tema. 

disciplinas com conteúdos 
similares 

Conteúdo em comum que foi redistribuído ou que 
será dado no mesmo bimestre 

Conteúdos pré- requisitos para avalições interdisciplinares e diagnóstica 

 
CN 
GEO 
PORT 
 

ÁGUA: Ciclo Tipos, Poluição, Uso sustentável 
Capítulo 08 – A distribuição das águas na paisagem 
(importância, águas subterrâneas, tipos de 
nascentes, foz, regime e volume, rios de planície e 
de planalto, Bacias Hidrográficas e Lagos) 

O trabalho e a transformação do espaço geográfico 
Conceito de paisagem  
Espaço geográfico 
Lugar 
Elementos naturais e culturais 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
GEOGRAFIA 
 

Movimentos da Terra e suas consequências 
Noções Básicas de Cartografia, Escalas e Mapas 
Orientação: Pontos Cardeais, coordenadas e fusos 
horários. Litosfera: formas de relevo terrestre e 
Impactos Ambientais 
Preservação do meio ambiente. 

 
 
 
2º 

Análise dos Capítulos 03, 04 e 05. 
Mapas: a representação do espaço geográfico 
Orientação e localização no espaço 
As paisagens terrestres: formação das rochas e do relevo. 

Disciplina responsável Conteúdo em comum que foi redistribuído ou que 
será dado no mesmo bimestre 

Conteúdos pré- requisitos para avalições interdisciplinares e diagnóstica 

 
CN 
GEO 
PORT 

SOLO: As paisagens terrestres – formação das 
rochas e do relevo. (tipos de rochas, minerais e 
minérios, formação do solo e intemperismo, 
erosão, assoreamento, queimadas, desmatamento, 
reflorestamento, recursos naturais e necessidade 
de conservação) Páginas 130 a 144 do livro texto. 
 
 

Mapas; Orientação e Localização; Formação das rochas e do Relevo. 
Movimentos da Terra e suas consequências 
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Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
 
GEOGRAFIA 
 
 

ATMOSFERA: Tipos de climas do planeta Terra 
O tempo atmosférico; Os fatores que influenciam o 
clima; Os tipos climáticos no mundo 
Impactos Ambientais; Preservação do Meio 
ambiente 

 
 
3º 

Análise do capítulo 07 – o clima e as paisagens naturais 
Análise do capítulo 09 – A ação humana e as alterações ambientais 

Disciplina responsável Conteúdo em comum que foi redistribuído ou que 
será dado no mesmo bimestre 

Conteúdos pré- requisitos para avalições interdisciplinares e diagnóstica 

 
CN 
GEo 
 
 
 
 

ATMOSFERA: A ação humana e as alterações 
ambientais; Poluição do ar atmosférico 
Aquecimento global; Outras alterações no meio 
ambiente; O mundo à procura de soluções 
ambientais; Agenda 21, Protocolo de Kyoto e 
Atitudes que fazem a diferença (reciclagem, 
reflorestamento e uso de combustíveis 
alternativos) 

Tipos de climas do planeta Terra 
Alterações no meio ambiente 
Soluções ambientais 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
 
 
GEOGRAFIA 
 
 

Estrutura e dinâmica da Terra 
Litosfera: formas de relevo terrestre 
Impactos Ambientais 
Preservação do Meio ambiente 
Localizar o planeta Terra no Universo 
Formação vegetal da superfície terrestre 

 
 
4º 

Capítulo 05 – A origem da Terra e as transformações da paisagem 
Capítulo 06 – As paisagens terrestres: formação das rochas e do 
relevo. 
 
 

Disciplina responsável Conteúdo em comum que foi redistribuído ou que 
será dado no mesmo bimestre 

Conteúdos pré- requisitos para avalições interdisciplinares e diagnóstica 

CN 
GEO 
 

Ecologia 
Ecossistema 
As paisagens terrestres 

Formas de Relevo nas paisagens 
Tipos de Rochas, minerais e minérios. 
Recursos naturais e a necessidade de conservação 
A origem da Terra e as transformações da paisagem 
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BLOCO I ( 6º e 7º ANOS) – Ano:  ( x) 6º ano   (   ) 7º ano 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
 
 
CIÊNCIAS 

ÁGUA , DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DA ÁGUA 
ESTADOS FÍSICOS - MUDANÇA DE ESTADOS FÍSICOS 
CICLO DA ÁGUA, RECURSOS HÍDRICOS ABASTECIMENTO HIDRICO 
TRATAMENTO, TIPOS, USO RACIONAL, POLUIÇÃO 
DOENÇAS RELACIONADAS COM A ÁGUA 

 
 
1º 

TRABALHO , PESQUISA, TESTE , PARTICIPAÇÃO, 
EXPERIMENTOS 

disciplinas com conteúdos 
similares 

Conteúdo em comum que foi redistribuído ou que 
será dado no mesmo bimestre 

Conteúdos pré- requisitos para avalições interdisciplinares e 
diagnóstica 

MAT 
PORT 
GEO 

OPERACOES COM NUMEROS NATURAIS  
ORTOGRAFIA 
DISTRIBUIÇÃO , RIOS , NASCENTES E ÁGUA SUBTERRANEA 

HIDROGRAFIA –  
OPERAÇÕES BASICAS 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
CIÊNCIAS 
 
 

SOLO: FORMAÇÃO, TIPOS DE SOLO E AGRICULTURA 
NOÇÕES DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO, CONSUMO 
SUSTENTAVEL, POLUIÇÃO DO SOLO, LIXO, DOENÇAS 
RELACIONADAS COM O SOLO, NOÇÕES DE HIGIENE 

 
 
 
2º 

PESQUISA, TRABALHO , TESTE , ATIVIDADES,  

Disciplina responsável  
Conteúdo em comum que foi redistribuído ou que 
será dado no mesmo bimestre 

Conteúdos pré- requisitos para avalições interdisciplinares e 
diagnóstica 

GEO/ED FISICA EROSÃO / FORMAÇÃO DE ROCHAS E RELEVO 
RECICLAGEM 

LITOSFERA  

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
CIÊNCIAS 

ATMOSFERA: COMPOSIÇÃO DO AR, CICLO DO OXIGÊNIO, 
CAMADAS; PRESSÃO ATMOSFERICA, IMPORTANCIA DO AR, 
EFEITOS GLOBAIS DA POLUIÇÃO ATMOSFERICA, DOENÇAS 
TRANSMISSIVEIS PELO AR  

 
 
3º 

PESQUISA, TRABALHO , TESTE, JOGOS E  
PARTICIPAÇÃO,SEMINARIOS 

Disciplina responsável Conteúdo em comum que foi redistribuído ou que 
será dado no mesmo bimestre 

Conteúdos pré- requisitos para avalições interdisciplinares e 
diagnóstica 

GEO 
 

TIPOS DE CLIMA  
ALTERAÇÕES  AMBIENTAIS PROVOCADAS PELAS AÇÕES 
HUMANAS 
 

ATMOSFERA 
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Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
 
 
CIÊNCIAS 
 

ECOLOGIA: ECOSSISTEMAS : PRESERVAÇÃO , IMPORTANCIA  
NIVEIS ECOLOGICOS, SUSTENTABILIDADE E CONSERVAÇÃO, 
FATORES BIOTICOS E ABIOTICOS, SERES AUTOTROFICOS E 
HETEROTROFICOS ; HABITAT E NICHO ECOLOGICO, CADEIA 
ALIMENTAR, TEIA ALIMENTAR  
RECURSOS MINERAIS  

 
 
4º 

TRABALHOS E PESQUISAS, TESES , ATIVIDADES , 
CARTAZES E JOGOS 

Disciplina responsável Conteúdo em comum que foi redistribuído ou que 
será dado no mesmo bimestre 

Conteúdos pré- requisitos para avalições interdisciplinares e 
diagnóstica 

 
GEO 
ED FISICA 
 
 

FORMAÇÃ DA SUPERFICIE TERRESTRE SOLUÇÕES 
PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 
RECICLAGEM 
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E PIRAMIDE ALIMENTAR 

 
ECOLOGIA 

OBSERVAÇÃO SOBRE MATRIZ CURRICULAR 
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BLOCO I ( 6º e 7º ANOS) – Ano:  (X) 6º ano   (   ) 7º ano 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
PD - HORTA 

Preparação do solo; adubação – tipos;  
Valorizando a adubação orgânica; 
Reaproveitamento do lixo orgânico e  folhas secas; 
Escolha dos cultivos anuais;  técnicas agrícola básicas para 
manejo  e preparo do solo; Início do cultivo  

 
1º 

Trabalhos práticos; atividades em grupo;  
 

DISCIPLINAS COM 
CONTEÚDOS SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
PD - HORTA  
 
 
 

Manejo da horta, verificação da necessidade ou não de nova 
adubação; controle de ervas daninhas; primeiras colheitas das 
folhagens para merenda escolar e/ou distribuição do excedente 
para comunidade escolar; Alimentação saudável; 

 
 
2º 

Trabalhos práticos; atividades em grupos 
 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
PD - HORTA 
 

Manejo da horta, verificação da necessidade ou não de nova 
adubação; controle de ervas daninhas; primeiras colheitas das 
folhagens para merenda escolar e/ou distribuição do excedente 
para comunidade escolar; novos cultivos de acordo com estação 
do ano; Alimentação saudável; 

 
 
3º 

Trabalhos práticos; atividades em grupos 
 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
PD - Música 
 
 

Manejo da horta, verificação da necessidade ou não de nova 
adubação; controle de ervas daninhas; primeiras colheitas das 
folhagens para merenda escolar e/ou distribuição do excedente 
para comunidade escolar; colheita; Alimentação saudável; 

 
 
4º 

Trabalhos práticos; atividades em grupos 
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BLOCO I ( 6º e 7º ANOS) – Ano:  ( X ) 6º ano   (   ) 7º ano 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
 
 
Inglês  

Greetings 
Subject Pronouns  ; Verb To be; Personal Interests 
Numbers; Possessive adjectives 

 
 
 
1º 

Aula expositiva; Atividades individuais; Atividades em 
grupo; Dinâmicas; Pesquisas; Livro didático; 
Jogos; Colagens com revistas e jornais; 
Vídeos; Datashow; Filmes; Músicas;Cartazes e murais;  
Atividades extraclasses. 

DISCIPLINAS COM 
CONTEÚDOS SIMILARES 

Conteúdo em comum que foi redistribuído ou que 
será dado no mesmo bimestre 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES  

História / Geografia 
Português / Artes 
 

Água – Vocabulário em inglês, cartazes, pesquisa sobre 
consumo inteligente; Inclusão – textos  / Geografia: 
vocabulário lugares 

Os alunos não tem LEM no 5 ano. 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
 
Inglês 

Occupations ; Months of the year; Countries and 
Nationalities; Verb to be: negative and interrogative 
forms; Word order; School subjects; Days of the week; 
Verbo to be: review; Questions words 

 
2º 

Aula expositiva; Atividades individuais; Atividades em 
grupo; Dinâmicas; Pesquisas; Livro didático; 
Jogos; Colagens com revistas e jornais; 
Vídeos; Datashow; Filmes; Músicas;Cartazes e murais;  
Atividades extraclasses. 

DISCIPLINAS COM 
CONTEÚDOS SIMILARES 

Conteúdo em comum que foi redistribuído ou que 
será dado no mesmo bimestre 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E 
DIAGNÓSTICA 

Ciências, Artes; História 
Geografia ; Português  

Países e nacionalidades; Lugares; escrita Subject Pronouns ; Verb To be; Numbers; Possessive adjectives 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
Inglês 

Family members; Plurals; Genitive case (´s); Parts of the 
house; Furniture; There is/ there are; Prepositions of 
place 

 
3º 

Aula expositiva; Atividades individuais; Atividades em 
grupo; Dinâmicas; Pesquisas; Livro didático; 
Jogos; Colagens com revistas e jornais; 
Vídeos; Datashow; Filmes; Músicas;Cartazes e murais;  
Atividades extraclasses. 

DISCIPLINAS COM 
CONTEÚDOS SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU 
QUE SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E 
DIAGNÓSTICA 

Português 
Artes  
Geografia  

Textos 
Escrita 
poemas 

Verb to be: negative and interrogative forms Word order 
Verb to be: review ; Questions words 
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Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
 
 
 
Inglês 
 
 

Animals and pets ; Imperative; Colors ; Habilities ; Can 
 

 Aula expositiva; Atividades individuais; 
Atividades em grupo; Dinâmicas; 
Pesquisas;  Livro didático; 
Jogos;Colagens com revistas e jornais; 
Vídeos; Datashow;Filmes; 
Músicas; Cartazes e murais;  
Atividades extraclasses. 

DISCIPLINA RESPONSÁVEL CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

  Plurals , Genitive case (´s) ; There is/ there are; Prepositions of 
place 
 

 
BLOCO I ( 6º e 7º ANOS) – Ano:  (X) 6º ano   (   ) 7º ano 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
PD - Música 

O que é música; Paisagem sonora; 
Sons naturais e artificiais; Música de mídia (propaganda, jingle, 
filmes, novelas...) 
 

 
1º 

Trabalhos práticos; Pesquisas escritas (manuscritas 
no caderno); Análise de filmes e instrumentos 
musicai; Aula expositiva e dialogada; 
Tópicos explicativos; Atividades Lúdicas e práticas; 
Análise de cadernos; 
 

DISCIPLINAS COM 
CONTEÚDOS SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
PD- Música 
 
 
 
 

 
Classificação de instrumentos; 
Elementos Básicos da Música: Melodia, Harmonia, Ritmo, Escala. 
Iniciação em nota musical; 
Figuras rítmicas de som e silêncio; 
 
 
 

 
 
2º 

Trabalhos práticos; Pesquisas escritas (manuscritas 
no caderno); Análise de filmes e instrumentos 
musicai; Aula expositiva e dialogada; 
Tópicos explicativos; Atividades Lúdicas e práticas; 
Análise de cadernos; 
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Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
PD  Música 
 

Compasso, 
Escala Diatônica maior e menor; 
Células Rítmicas (baião, xote, MPB, maracatu,) 
Instrumentos musicais de diversas culturas do planeta; 
 

 
 
3º 

Trabalhos práticos; Pesquisas escritas (manuscritas 
no caderno); Análise de filmes e instrumentos 
musicai; Aula expositiva e dialogada; 
Tópicos explicativos; Atividades Lúdicas e práticas; 
Análise de cadernos; 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
PD - Música 
 
 

Músicos e grupos do DF; 
Espaços musicais em BSB: Clube do Choro, Escola de Música, 
Teatro Nacional, Casa do Cantador. 
Músicas na atualidade; 

 
 
4º 

Trabalhos práticos; Pesquisas escritas (manuscritas 
no caderno); Análise de filmes e instrumentos 
musicai; Aula expositiva e dialogada; 
Tópicos explicativos; Atividades Lúdicas e práticas; 
Análise de cadernos; 

 
BLOCO I ( 6º e 7º ANOS) –  Ano:  (X) 6º ano   (   ) 7º ano 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
Artes Visuais  
 
 
 

O que é Arte? Arte como forma de comunicação; 
PR: Arte Rupestre (Paleolítico Superior e Neolítico); 
PR: Culturas da antiguidade:  Egito, Grécia e Roma; 

 
 
1º 

Trabalhos práticos; Pesquisas escritas (manuscritas 
no caderno); Análise de filmes e instrumentos 
musicai; Aula expositiva e dialogada; 
Tópicos explicativos; Atividades Lúdicas e práticas; 
Análise de cadernos; 

DISCIPLINAS COM 
CONTEÚDOS SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

 
História 
Matemática 
 

História - PR: Arte Rupestre (Paleolítico Superior e Neolítico)- 
Com história – Trabalho em comum. 
Matemática: Planos espaciais e formas geométricas (Arte Egípcia, 
Grega e Romana)- Trabalho em conjunto. 

PR: Arte Rupestre (Paleolítico Superior e Neolítico); 
PR: Culturas da antiguidade:  Egito, Grécia e Roma. 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
 
Artes Visuais  
 

PR: Elementos da linguagem visual: Cor, ponto, linha, plano, 
textura, figura, ritmo, volume, proporção, simetria, 
bidimensionalidade e tridimensionalidade. 
Estudo de matizes culturais brasileiras (indígena, Africana e 
Européia); PR: Arte Bizantina 

 
2º 

Trabalhos práticos; Pesquisas escritas (manuscritas 
no caderno); Análise de filmes e imagens; Aula 
expositiva e dialogada; Tópicos explicativos; 
Atividades Lúdicas; Análise de cadernos; 

DISCIPLINA RESPONSÁVEL CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
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INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

 
Matemática 
 

Matemática: Conteúdo acoplado: proporção.  
Educação física: Culturas Populares. 

PR: Elementos da linguagem visual: Cor, ponto, linha, plano, 
textura, figura, ritmo, volume, proporção, simetria, 
bidimensionalidade e tridimensionalidade. 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
Artes Cênicas 
 
 

Introdução ao teatro: o que é, aplicações, conceitos de teatro, de 
dança e de circo como linguagens artísticas. 
PR:  Origem do Teatro como expressão – Pré História-  
PR: Teatro Grego: Mitologia e arquitetura, tragédia e comédia. 

 
 
3º 

Atividades práticas; Pesquisas escritas (manuscritas 
no caderno); Análise de filmes e imagens; Aula 
expositiva e dialogada; Tópicos explicativos; 
Atividades Lúdicas; Análise de cadernos; 

DISCIPLINA RESPONSÁVEL  
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

 
 
 

 PR:  Origem do Teatro como expressão – Pré História-  
PR: Teatro Grego: Mitologia e arquitetura, tragédia e comédia 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
 
Artes Cênicas 

PR:  Teatro Romano; PR:  Elementos da linguagem teatral: corpo, 
voz expressão corporal, figurino, iluminação, sonoplastia, cenário, 
maquiagem e adereços. Público, texto e ator (tríade cênica). 
Peças teatrais. Teatro Brasiliense. 
 

 
 
4º 

Atividades práticas; Pesquisas escritas (manuscritas 
no caderno); Análise de filmes e imagens; Aula 
expositiva e dialogada; Tópicos explicativos; 
Atividades Lúdicas;  Análise de cadernos; 

DISCIPLINA RESPONSÁVEL CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

 
História  
 

 
História- Roma: Política Pão e Circo. Jogos e Lutas de Gladiadores. 

PR:  Teatro Romano; 
PR:  Elementos da linguagem teatral: corpo, voz expressão 
corporal, figurino, iluminação, sonoplastia, cenário, maquiagem e 
adereços. 
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BLOCO I (6º e 7º ANOS) –  Ano:  ( X ) 6º ano   (   ) 7º ano 
 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
 
 
 
 
 
Educação Física 
 
 
 

Conhecimentos sobre o corpo: Grupos Musculares (dorsais, 
lombares, abdominais, membros superiores e inferiores) 
Jogos: Criação e adaptação de regras; regras de inclusão e 
participação; cooperação X competição. 
Esportes: Noções básicas de esportes de marca, esportes de 
precisão, esportes de invasão e esportes técnico- combinatórios. 
Diversidade e características gerais das modalidades esportivas 
(Atletismo). 
Origem e desenvolvimento do atletismo no Brasil. 
Regras básicas e suas possibilidades de adaptação na escola. 
Fundamentos técnicos e táticos das modalidades praticadas. 

 
 
 
 
 
 
1º 

 
Através de observações em aulas práticas, trabalho em 
grupo, avaliação escrita, apresentação de trabalhos, 
assiduidade e pontualidade nas tarefas propostas e 
atividades interdisciplinares. 

DISCIPLINAS COM 
CONTEÚDOS SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES 
E DIAGNÓSTICA 

  Regras de convívio social e escolar; respeito à diversidade; cooperação 
e solidariedade. Brincadeiras e jogos populares (piques, pula-corda, 
elástico, bola de gude etc.) 
Jogos pré-desportivos; atividades adaptadas de modalidades 
esportivas; atividades adaptadas de lutas; ginástica geral (passos, 
corridas, saltos, giros, equilíbrios, ondas, poses, marcações e 
balanceamentos) 
Conhecimentos sobre o corpo e seu desenvolvimento (aspectos 
culturais, históricos, políticos, religiosos e sociais 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
 
Educação Física 
 
 
 
 

Jogos: Criação e adaptação de regras; regras de inclusão e 
participação; cooperação X competição. 
Esportes: Diversidade e características gerais das modalidades 
esportivas (Vôlei). 
Origem e desenvolvimento do vôlei no Brasil. 
Regras básicas e suas possibilidades de adaptação na escola. 
Fundamentos técnicos e táticos das modalidades praticadas. 

 
 
 
2º 

Através de observações em aulas práticas, trabalho em 
grupo, avaliação escrita, apresentação de trabalhos, 
assiduidade e pontualidade nas tarefas propostas e 
atividades interdisciplinares. 
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Danças e Atividades: Origem e desenvolvimento das danças 
urbanas (break, funk, street dance etc.) 
Expressão corporal, espaços, gestos e ritmos relacionados às 
danças urbana 
 

DISCIPLINA RESPONSÁVEL CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES 
E DIAGNÓSTICA 

ARTES 
GEOGRAFIA 
HISTÓRIA 
CIÊNCIAS NATURAIS 
 
 
 

Rítmo, Músicas Regionais; Iniciação em noções de pulsação, 
andamento, tempo e dinâmica; Harmonia; Eventos e espaços de 
produção música no DF. Estudar o DF e o entorno. 
Origem e evolução do ser humano (danças) 
Sustentabilidade e conservação / Lixo: reaproveitamento, 
reciclagem e coleta seletiva 

 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
 
 
 
 
 
Educação Física 
 
 
 
 

Jogos: Criação e adaptação de regras; regras de inclusão e 
participação; cooperação X competição. 
Esportes: Diversidade e características gerais das modalidades 
esportivas (Basquete). 
Origem e desenvolvimento do basquete no Brasil. 
Regras básicas e suas possibilidades de adaptação na escola. 
Fundamentos técnicos e táticos das modalidades praticadas. 
Práticas corporais de aventura: Características gerais das práticas 
corporais de aventura urbanas 
Adaptação de práticas corporais de aventura urbanas no 
contexto da escola. 

 
 
 
 
 
 
3º 

Através de observações em aulas práticas, trabalho em 
grupo, avaliação escrita, apresentação de trabalhos, 
assiduidade e pontualidade nas tarefas propostas e 
atividades interdisciplinares e participação nos jogos 
interclasse. 

DISCIPLINA RESPONSÁVEL CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES 
E DIAGNÓSTICA 

Língua Portuguesa 
 
 
 

Leitura, confecção e interpretação de texto. Regras de convívio social e escolar; respeito à diversidade; cooperação 
e solidariedade. Brincadeiras e jogos populares (piques, pula-corda, 
elástico, bola de gude etc.) 
Jogos pré-desportivos; atividades adaptadas de modalidades 
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esportivas; atividades adaptadas de lutas; ginástica geral (passos, 
corridas, saltos, giros, equilíbrios, ondas, poses, marcações e 
balanceamentos) 
Conhecimentos sobre o corpo e seu desenvolvimento (aspectos 
culturais, históricos, políticos, religiosos e sociais) 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
 
Educação Física 
 
 
 
 
 
 
 

Jogos: Criação e adaptação de regras; regras de inclusão e 
participação; cooperação X competição. 
Esportes: Diversidade e características gerais das modalidades 
esportivas (Futebol). 
Origem e desenvolvimento do futebol no Brasil. 
Regras básicas e suas possibilidades de adaptação na escola. 
Fundamentos técnicos e táticos das modalidades praticadas. 
Lutas: Origem e desenvolvimento da capoeira no Brasil; 
Características gerais da capoeira (códigos, rituais, elementos 
técnico táticos, musicalidade e indumentária).  

 
 
 
4º 

Através de observações em aulas práticas, trabalho em 
grupo, avaliação escrita, apresentação de trabalhos, 
assiduidade e pontualidade nas tarefas propostas e 
atividades interdisciplinares. 

DISCIPLINA RESPONSÁVEL CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES 
E DIAGNÓSTICA 

Língua Portuguesa 
 
 
 
 
 
 
 

Leitura, confecção e interpretação de texto. Regras de convívio social e escolar; respeito à diversidade; cooperação 
e solidariedade. Brincadeiras e jogos populares (piques, pula-corda, 
elástico, bola de gude etc.) 
Jogos pré-desportivos; atividades adaptadas de modalidades 
esportivas; atividades adaptadas de lutas; ginástica geral (passos, 
corridas, saltos, giros, equilíbrios, ondas, poses, marcações e 
balanceamentos) 
Conhecimentos sobre o corpo e seu desenvolvimento (aspectos 
culturais, históricos, políticos, religiosos e sociais) 
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BLOCO I ( 6º e 7º ANOS)  - Ano: ( ) 6º ano   ( x) 7º ano 
Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
 
 
Português  

Compreensão e interpretação de texto ; Narrador; Verbo  
Estrutura do verbo; Verbos regulares e irregulares 
Formas nominais do verbo; Locuções verbais; Semântica e 
discurso; Tempos do subjuntivo;  O subjuntivo na 
construção do texto; O advérbio 

 
 
1º 

Aula expositiva; Atividades individuais; Atividades em 
grupo; Dinâmicas; Pesquisas; Livro didático; Jogos; 
Colagens com revistas e jornais; Vídeos; Datashow; 
Filmes; Músicas; Cartazes e murais; Atividades 
extraclasses. 

DISCIPLINAS COM CONTEÚDOS 
SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E 
DIAGNÓSTICA 

Português ; Matemática; Artes 
 

Números; Gírias ; Cartoons - gibis  

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
 
 
Português  
 
 
 
 
 
 
 

Compreensão e interpretação;  
O poema;  
Morfossintaxe: seleção e combinação das palavras 
Sujeito e predicado; 
Acentuação dos ditongos; Acentuação dos hiatos 
O cordel;  
Tipos de sujeito; 
Acentuação: o acento diferencial 
A concordância do verbo com sujeito simples e composto 
Verbo de ligação e predicativo do sujeito 
O predicativo na construção de texto 

 
 
 
 
2º 

Aula expositiva; Atividades individuais; Atividades em 
grupo; Dinâmicas; Pesquisas; Livro didático; Jogos; 
Colagens com revistas e jornais; Vídeos; Datashow; 
Filmes; Músicas; Cartazes e murais; Atividades 
extraclasses. 

DISCIPLINAS COM CONTEÚDOS 
SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E 
DIAGNÓSTICA 

História, Geografia  Fact files – biografias 
 

 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
Português 
 

Compreensão e interpretação; Os pronomes e coesão 
textual; Preposição 
Combinação e contração 

 
 
 

Aula expositiva; Atividades individuais; Atividades em 
grupo; Dinâmicas; Pesquisas; Livro didático; Jogos; 
Colagens com revistas e jornais; Vídeos; Datashow; 
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Os valores semânticos das preposições 
A preposição na construção do texto 
Semântica e discurso; Argumentação oral 
Transitividade verbal, objeto direto e objeto indireto. 
Transitividade verbal na construção do texto 
Funções dos pronomes pessoais; Variações dos pronomes 
oblíquos O e A; Pronomes retos e pronomes oblíquos  

 
 
 
3º 

Filmes; Músicas; Cartazes e murais; Atividades 
extraclasses.. 

DISCIPLINAS COM CONTEÚDOS 
SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E 
DIAGNÓSTICA 

Educação física 
Português 

Esportes 
Opinian polls: pesquisa de opinião 

 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
 
 
Português 
 
 
 

Compreensão e interpretação 
Tipos de predicado; O predicado na construção do texto 
Entrevista oral;  
Títulos e legendas 
Adjunto adnominal; O adjunto adnominal na construção do 
texto 
A entrevista na escrita; Semântica e discurso 
Adjunto adverbial na construção do texto 

 
 
 
4º 

Aula expositiva; Atividades individuais; Atividades em 
grupo; Dinâmicas; Pesquisas; Livro didático; Jogos; 
Colagens com revistas e jornais; Vídeos; Datashow; 
Filmes; Músicas; Cartazes e murais; Atividades 
extraclasses. 

 
Ano:  (  ) 6º ano   (X ) 7º ano 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
Matemática 
 

FRAÇÕES: Simplificação, comparação, adição, subtrações , 
multiplicação e divisão de frações 
NÚMEROS DECIMAIS: Adição, subtração, multiplicação, 
potenciação, raiz quadrada; 
 
 

 
1º 

Resolução de problemas, listas de exercícios, 
participação nas atividades, testes e provas; contrato 
didático; -Realização de tarefas para casa; - Realização 
de trabalhos em grupos; 

DISCIPLINAS COM CONTEÚDOS 
SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E 
DIAGNÓSTICA 

CN 
Ed Física 

Taxa de mortalidade ligado a doenças provocadas por 
vírus/bactérias; Força , velocidade 

Porcentagem, Tabelas  - Tratamento da informação; Gráficos – 
Tratamento da informação 
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Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

Matemática 
 
 
 

NÚMEROS POSITIVOS E NEGATIVOS; Números negativos, 
operações com números  positivos e negativos, potência e 
propriedades 
EXPRESSÃO ALGÉBRICAS, FORMULAS E EQUAÇÕES 
Expressão algébrica; Fórmula, Equações  

 
 
2º 

Resolução de problemas, listas de exercícios, participação 
nas atividades, testes e provas; contrato didático; -
Realização de tarefas para casa; - Realização de trabalhos 
em grupos 

DISCIPLINAS COM CONTEÚDOS 
SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E 
DIAGNÓSTICA 

 
CN / GEO 
 

Textos relacionado com invertebrados com operações 
envolvendo números inteiros; Setores da economia do 
Brasil 

Tabelas  e gráficos – Tratamento da informação; Números inteiros 

    

 
Matemática 
 
 
 

GRANDEZAS E MEDIDAS DE TEMPERATURA 
Grandezas; Algumas unidades de mediada 
PROPORCIONALIDADE 
Razões; Grandezas proporcionais 
Regra de três simples 

 
 
3º 

Resolução de problemas, listas de exercícios, participação 
nas atividades, testes e provas; contrato didático; -
Realização de tarefas para casa; - Realização de trabalhos 
em grupos 

DISCIPLINAS COM CONTEÚDOS 
SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E 
DIAGNÓSTICA 

Português  Interpretação de textos Interpretação de situação problema 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
Matemática 
 

ANGULOS: Idéias de ângulo, Medindo ângulos , 
Subdivisões do grau ; Operações com medidas de ângulos 
POLÍGONOS :Os polígonos 
MEDIDAS DE VOLUME: Volume do paralelepípedo e do 
cubo 

 
 
 
 
4º 

Resolução de problemas, listas de exercícios, participação 
nas atividades, testes e provas; contrato didático; -
Realização de tarefas para casa; - Realização de trabalhos 
em grupos 

DISCIPLINA RESPONSÁVEL CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E 
DIAGNÓSTICA 

CN 
GEO 

Classificação Reino vegetal 
 Regiões geo econômicas 
 

Mapas, tabelas ,Gráficos – Tratamento da informação e escalas. 
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Ano:  (  ) 6º ano   ( x  ) 7º ano 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
HISTÓRIA  
 
 

Idade Média ( PR ) : Alta e Baixa Idade Média 
Civilização Islâmica ; Feudalismo; Formação das 
monarquias nacionais ( PR ); Renascimento artístico e 
cultural; Reforma Protestante e Contrarreforma 

 
 
1º 

Textos, trabalhos, pesquisas, análise e releitura de imagens, 
confecção de murais, avaliações, músicas. 

DISCIPLINAS RESPONSÁVEL CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E 
DIAGNÓSTICA 

HISTÓRIA/ARTE História e arte- Idade média  
Renascimento 

Idade média 
Formação das monarquias nacionais 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
HISTÓRIA 
 
 

Expansão marítima e comercial europeia a partir do século 
XV (PR) 
Civilizações Pré-colombianas: Maias, Astecas e Incas. Suas 
interações com o meio ambiente; Colonização das 
Américas espanhola, inglesa e francesa (PR) 

 
2° 

 
Textos, trabalhos, pesquisas, análise e releitura de imagens, 
confecção de murais, avaliações, músicas. 

DISCIPLINAS RESPONSÁVEL CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E 
DIAGNÓSTICA 

HISTÓRIA, GEOGRAFIA 
CIÊNCIAS 

História,  geografia e ciências - Civilizações Pré-
colombianas: Maias, Astecas e Incas. Suas interações com 
o meio ambiente. 

Expansão marítima e comercial europeia a partir do século XV. 
Colonização das Américas espanhola, inglesa e francesa. 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

HISTÓRIA Absolutismo (PR)  ; Revolução Inglesa; Iluminismo  (PR) 3º Textos, trabalhos, pesquisas, análise e releitura de imagens, 
confecção de murais, avaliações, músicas. 

DISCIPLINA RESPONSÁVEL CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E 
DIAGNÓSTICA 

História 
Arte 

 
História e arte- Iluminismo 

Absolutismo  /Iluminismo 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

HISTÓRIA  
 
 

Colonização do Brasil (PR) ; Degradação ambiental da 
economia colonial do Brasil ; Matrizes culturais indígenas e 
africanas: diversidade dos povos indígenas no Brasil; luta 

 
4º 

Textos, trabalhos, pesquisas, análise e releitura de imagens, 
confecção de murais, avaliações, músicas. 



100 

 

 
 

pela terra; comércio de escravizados vindos da África; 
vários grupos de africanos trazidos para o Brasil; influência 
negra e indígena; resistência negra e indígena à escravidão. 

DISCIPLINA RESPONSÁVEL CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E 
DIAGNÓSTICA 

GEOGRAFIA, HISTÓRIA 
 

Colonização do Brasil Colonização do Brasil 

 
Ano:  (  ) 6º ano   ( X  ) 7º ano 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
Geografia 
 
 

Cartografia: continentes, oceanos e mares. 
Posição do Brasil no mundo; Comparação territorial do 
Brasil com outros países; Formação histórico-cultural do 
território brasileiro; Análise da pirâmide etária brasileira. 
Migração da população: interna e externa;  Fatores de 
crescimento e distribuição da população brasileira; 

 
 
1º 

Realização de exercícios do livro e de revisão, aulas com 
utilização do Power Point, análise de reportagens e textos 
complementares, atividades em grupo, reportagens, jornais, 
vídeos, discussão em sala; Trabalhando com Mapas do 
Mundo, do Brasil e Temáticos. 

DISCIPLINAS COM CONTEÚDOS 
SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU 
QUE SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E 
DIAGNÓSTICA 

 
HISTÓRIA E GEOGRAFIA 
 

Na formação do território, a presença de vários povos. 
Os primeiros habitantes do território brasileiro 
Os povos indígenas e a chegada dos europeus 
Matrizes culturais indígenas e africanas; diversidade dos 
povos indígenas no Brasil; luta pela terra; comércio de 
escravizados vindos da África, influência negra e 
indígena; resistência dos indígena e negros em território 
brasileiro. 

Ocupação, exploração e ocupação do território brasileiro. 
População: Migração, fatores de crescimento e distribuição da população. 
Localizar e identificar o Brasil no Mundo. 
 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

Geografia Divisão Regional: IBGE e Geoeconômica. 
Setores da economia do Brasil ; Processo e consequências 
da industrialização e modernização de meios de 
produção e desigualdades sociais 

 
 
2º 

Realização de exercícios do livro e de revisão, aulas com 
utilização do Power Point, análise de reportagens e textos 
complementares, atividades em grupo, reportagens, jornais, 
vídeos, discussão em sala; Trabalhando com Mapas do 
Mundo, do Brasil e Temáticos. 

DISCIPLINAS COM CONTEÚDOS CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E 
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SIMILARES QUE SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE DIAGNÓSTICA 

 
 
 

 Principais formas e características da industrialização e modernização 
Desenvolvimento Socioeconômico Brasileiro 
Reconhecer a Divisão Regional do IBGE e Geoeconômica. 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
Geografia 

Características físicas e socioeconômico-culturais da 
Região Geoeconômica do Centro-Sul 
Urbanização brasileira e suas consequências, observando 
os seguintes aspectos: emprego/desemprego, trabalho 
infantil, direitos e deveres de crianças e adolescente, 
moradia, transportes, educação, segurança, saúde. 

 
 
3º 

Realização de exercícios do livro e de revisão, aulas com 
utilização do Power Point, análise de reportagens e textos 
complementares, atividades em grupo, reportagens, 
jornais, vídeos, discussão em sala; Trabalhando com Mapas 
do Mundo, do Brasil e Temáticos. 

DISCIPLINAS COM CONTEÚDOS 
SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU 
QUE SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E 
DIAGNÓSTICA 

 
CIÊNCIAS E GEOGRAFIA 
 
 
 

Fauna Brasileira Centro-Sul – Dinamismo industrial e concentração das atividades 
econômicas; Urbanização Brasileira e suas consequências observando os 
seguintes aspectos: emprego/desemprego, trabalho infantil, moradia, 
transportes, educação, segurança, saúde. 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
GEOGRAFIA 
 

Características físicas e socioeconômico-culturais das 
Regiões geoeconômicas do Nordeste e da Amazônia. 
Meios de transporte e comunicações no Brasil – 
influências sociais. 

 
 
4º 

Realização de exercícios do livro e de revisão, aulas com 
utilização do Power Point, análise de reportagens e textos 
complementares, atividades em grupo, reportagens, 
jornais, vídeos, discussão em sala; Trabalhando com Mapas 
do Mundo, do Brasil e Temáticos. 

DISCIPLINAS COM CONTEÚDOS 
SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU 
QUE SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E 
DIAGNÓSTICA 

CIÊNCIAS E GEOGRAFIA Flora Brasileira Nordeste uma região em crescimento. 
Amazônia: Os desafios de uma região com grande biodiversidade. 
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Ano:  (  ) 6º ano   ( X ) 7º ano 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
CIÊNCIAS 
 

NOÇÕES DE CITOLOGIA: metabolismo celular, características e 
tipos de células, CLASSIFICAÇÃO DOS SERES VIVOS: REGRAS E 
CRITÉRIOS 
MONERA, PROTISTA, FUNGI e VIRUS 

 
1º 

PESQUISA, TESTE , TRABALHOS, ATIVIDADES 

DISCIPLINAS COM CONTEÚDOS 
SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

Ciências e Matemática  
 

TAXA DE MORTALIDADE : DOENÇAS CAUSADAS POR VÍRUS E 
BACTÉRIAS 

Tratamento da informação – gráficos e tabelas 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

CIÊNCIAS CLASSIFICAÇÃO ANIMAL : INVERTEBRADOS – fisiologia, 
reprodução, evolução biológica e adaptação 

2º PESQUISA , TRABALHO , TESTES , CARTAZES , 
ATIVIDADES, JOGOS , EXPERIMENTOS 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
CIÊNCIAS  

CLASSIFICAÇÃO ANIMAL: VERTEBRADOS - fisiologia, reprodução, 
evolução biológica e adaptação 

3º PESQUISA, TRABALHOS, ATIVIDADES , EXERCICIOS , 
SEMINARIO E JOGOS 

DISCIPLINAS COM CONTEÚDOS 
SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

CIÊNCIAS, GEOGRAFIA E 
MATEMÁTICA 

FAUNA DAS REGIÕES BRASILEIRAS 
TABELA E GRAFICOS : TAXAS DE EXTINÇÃO 

TIPOS DE VEGETAÇÃO E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO, 
CARACTERÍSTICAS DOS SERES VIVOS  

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

CIÊNCIAS CARACTERISTICAS E CLASSIFICAÇÃO VEGETAL 
FOTOSSINTESE, TRANSPIRAÇÃO E RESPIRAÇÃO, REPRODUÇÃO; 
ADAPTAÇAO, EVOLUÇÃO, IMPACTOS AMBIENTAIS, 
AGROTÓXICOS  

 
4º 

PESQUISA, TRABALHOS, ATIVIDADES , EXERCICIOS , 
SEMINARIO E JOGOS 

DISCIPLINA RESPONSÁVEL  
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

GEO E CN FLORA DAS REGIÕES REINO VEGETAL, TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO, 
CARACTERÍSTICAS DOS SERES VIVOS 
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Ano:  (  ) 6º ano   (x   ) 7º ano 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
 
Inglês 
 
 

Internet slang ; Review verb to be, there is, there are, can, 
imperative; Kinds of music; Musical instruments 
Present continuous 
 

 
1º 

Aula expositiva; Atividades individuais; Atividades em 
grupo; Dinâmicas;  Pesquisas; Livro didático; Jogos; 
Colagens com revistas e jornais; Vídeos; Datashow; 
Filmes; Músicas; Cartazes e murais; Atividades 
extraclasses. 

DISCIPLINAS COM CONTEÚDOS 
SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

Português, Matemática 
Arte 

Água – Vocabulário em inglês, cartazes, pesquisa sobre 
consumo inteligente; Inclusão – textos 

Imperative , Habilities, Can, Verb to be: affirmative and negative 
forms, There is, there are  

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
 
Inglês 
 
 

Holidays , Action verbs ; Present Simple: I, you, we , they 
Adverbs of frequency; The body; Present simple (he, she, it) 
 

 
 
2º 

Aula expositiva; Atividades individuais; Atividades em 
grupo; Dinâmicas;  Pesquisas; Livro didático; Jogos; 
Colagens com revistas e jornais; Vídeos; Datashow; 
Filmes; Músicas; Cartazes e murais; Atividades 
extraclasses. 

DISCIPLINAS COM CONTEÚDOS 
SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

Português, Matemática 
Arte 

Água – Vocabulário em inglês, cartazes , pesquisa sobre 
consumo inteligente; Inclusão – textos 

Review verb to be,There is, there are, Can, Imperative e Present 
continuous 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
 
Inglês  

Sports 
Review: present simple 
Object pronouns 
 

 
 
3º 

Aula expositiva; Atividades individuais; Atividades em 
grupo; Dinâmicas;  Pesquisas; Livro didático; Jogos; 
Colagens com revistas e jornais; Vídeos; Datashow; 
Filmes; Músicas; Cartazes e murais; Atividades 
extraclasses. 

DISCIPLINAS COM CONTEÚDOS 
SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

  Action verbs; Present Simple; Adverbs of frequency;  

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

Inglês Tourist attractions ; Means of transportation; Question words 4º Aula expositiva; Atividades individuais; Atividades em 
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; Food; Countable and uncountable nouns;  
Expressions of quantity 

grupo; Dinâmicas;  Pesquisas; Livro didático; Jogos; 
Colagens com revistas e jornais; Vídeos; Datashow; 
Filmes; Músicas; Cartazes e murais; Atividades 
extraclasses. 

DISCIPLINAS COM CONTEÚDOS 
SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

 
 

 Review: present simple ; Object pronouns, ; Present simple or 
present continuous 

 
Ano:  (   ) 6º ano   ( X ) 7º ano 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
Artes Visuais  

Arte na Idade Média (Arte Gótica); 
PR: Renascimento (pintura, arquitetura e escultura); 
PR: O Barroco e o Rococó. 

 
1º 

Trabalhos práticos; Pesquisas escritas (manuscritas no 
caderno); Análise de filmes e imagens; Aula expositiva 
e dialogada; Tópicos explicativos; Atividades Lúdicas; 
Análise de cadernos; 

DISCIPLINAS COM CONTEÚDOS 
SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

História; Artes  Idade Média e Renascimento – Conteúdo trabalhado em 
conjunto. 

PR: Renascimento (pintura, arquitetura e escultura); 
PR: O Barroco e o Rococó. 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
Artes Visuais  
 
 

PR: Neoclacissismo; 
PR: Romantismo; 
PR: Realismo; 
 

2º Trabalhos práticos; Pesquisas escritas (manuscritas no 
caderno); Análise de filmes e imagens; Aula expositiva 
e dialogada; Tópicos explicativos; Atividades Lúdicas; 
Análise de cadernos; 

DISCIPLINAS COM CONTEÚDOS 
SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

  PR: Neoclacissismo, Romantismo e Realismo; 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
Artes Cênicas 

Origem do Teatro: Teatro Grego: Mitologia e arquitetura, 
tragédia e comédia; Teatro Romano; Pr: Teatro Medieval 
(Características, origem, gêneros, artistas de rua). 

 
          3º 

Trabalhos práticos; Pesquisas escritas (manuscritas no 
caderno); Análise de filmes e imagens; Aula expositiva 
e dialogada; Tópicos explicativos; Atividades Lúdicas; 
Análise de cadernos; 
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DISCIPLINAS COM CONTEÚDOS 
SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

  Pr: Teatro Medieval (Características, origem, gêneros, artistas de 
rua). 

Professores Responsáveis: Amanda Resende 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
 
 
Artes Cênicas 
 
 

PR: Teatro Medieval ( características, origem, gêneros, artistas 
de rua); Teatro Brasileiro; 
Elementos da linguagem teatral: corpo, voz expressão 
corporal, figurino, iluminação, sonoplastia, cenário, 
maquiagem e adereços. 
Público, texto e ator (tríade cênica). Postura vocal e corporal; 
Jogos Teatrais. 

 
 
4º 

Trabalhos práticos; Pesquisas escritas (manuscritas no 
caderno); Análise de filmes e imagens; Aula expositiva 
e dialogada; Tópicos explicativos; Atividades Lúdicas; 
Análise de cadernos 

 
Ano:  ( ) 6º ano   (  X) 7º ano 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

PD- Música O que é música; Paisagem sonora; 
Sons naturais e artificiais; Música de mídia (propaganda, 
jingle, filmes, novelas...) 

 
 
1º 

Trabalhos práticos; Pesquisas escritas (manuscritas no 
caderno); Análise de filmes e imagens; Aula expositiva 
e dialogada; Tópicos explicativos; 
Atividades Lúdicas; Análise de cadernos 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

PD - Música 
 
 
 

Classificação de instrumentos; Elementos Básicos da Música: 
Melodia, Harmonia, Ritmo, Escala; Iniciação em nota musical; 
Figuras rítmicas de som e silêncio; 

 
2º 

Trabalhos práticos; Pesquisas escritas (manuscritas no 
caderno); Análise de filmes e imagens; Aula expositiva 
e dialogada; Tópicos explicativos; 
Atividades Lúdicas; Análise de cadernos 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
PD 2- Música 
 
 

Compasso, Escala Diatônica maior e menor; 
Células Rítmicas (baião, xote, MPB, maracatu,) 
Instrumentos musicais de diversas culturas do planeta; 
 
 
 

 
3º 

Trabalhos práticos; Pesquisas escritas (manuscritas no 
caderno); Análise de filmes e imagens; Aula expositiva 
e dialogada; Tópicos explicativos; 
Atividades Lúdicas; Análise de cadernos 
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Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
PD - Música 
 
 

Músicos e grupos do DF; 
Espaços musicais em BSB: Clube do Choro, Escola de Música, 
Teatro Nacional, Casa do Cantador. 
Músicas na atualidade; 

 
 
4º 

Trabalhos práticos; Pesquisas escritas (manuscritas no 
caderno); Análise de filmes e imagens; Aula expositiva 
e dialogada; Tópicos explicativos; 
Atividades Lúdicas; Análise de cadernos 

 
Ano:  (   ) 6º ano   ( x ) 7º ano 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
 
 
 
 
 
 
Educação Física 
 
 
 
 
 

Conhecimentos sobre o corpo • Autocorreção postural • 
Desvios de coluna (lordose, escoliose e cifose) 
Ginásticas • Atividades com característica de ginástica de 
condicionamento físico • Capacidades físicas: força, 
velocidade, agilidade, resistência, equilíbrio e flexibilidade 
Jogos: Jogos de tabuleiro (Xadrez). 
Esportes: Noções básicas de esportes de marca, esportes de 
precisão, esportes de invasão e esportes técnico- 
combinatórios. 
Diversidade e características gerais das modalidades 
esportivas (Atletismo). 
Origem e desenvolvimento do atletismo no Brasil. 
Regras básicas e suas possibilidades de adaptação na escola. 
Fundamentos técnicos e táticos das modalidades praticadas. 

 
 
 
 
 
 
1º 

Através de observações em aulas práticas, trabalho 
em grupo, avaliação escrita, apresentação de 
trabalhos, assiduidade e pontualidade nas tarefas 
propostas e atividades interdisciplinares. 

DISCIPLINAS COM CONTEÚDOS 
SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

PD 2 
 
 
 

Jogos: Jogos de tabuleiro (Xadrez). Criação e adaptação de regras; regras de inclusão e participação; 
Características gerais das modalidades esportivas e suas regras 
básicas. Grupos Musculares (dorsais, lombares, abdominais, 
membros superiores e inferiores) Conhecimento básico das práticas 
corporais de aventura urbanas. 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
Educação Física 
 

Jogos: Jogos de tabuleiro e jogos eletrônicos;  Mundo digital e 
os riscos do sedentarismo; 
 

2º Através de observações em aulas práticas, trabalho 
em grupo, avaliação escrita, apresentação de 
trabalhos, assiduidade e pontualidade nas tarefas 
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Esportes: Diversidade e características gerais das modalidades 
esportivas (Vôlei). 
Origem e desenvolvimento do vôlei no Brasil. 
Regras básicas e suas possibilidades de adaptação na escola. 
Fundamentos técnicos e táticos das modalidades praticadas. 
Danças e Atividades • Origem e desenvolvimento das danças 
urbanas (break ,funk,street dance) • Expressão corporal, 
espaços, gestos e ritmos relacionados às danças urbanas 
 

propostas e atividades interdisciplinares. 

DISCIPLINAS COM CONTEÚDOS 
SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

Língua Portuguesa 
PD 2 
 
 
 

Leitura, confecção e interpretação de texto. 
Jogos: Jogos de tabuleiro (Xadrez). 

Criação e adaptação de regras; regras de inclusão e participação; 
Características gerais das modalidades esportivas e suas regras 
básicas; Grupos Musculares (dorsais, lombares, abdominais, 
membros superiores e inferiores); Conhecimento básico das práticas 
corporais de aventura urbanas. 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
 
 
Educação Física 
 
 
 
 

Esportes: Diversidade e características gerais das modalidades 
esportivas (Basquete); Origem e desenvolvimento do 
basquete no Brasil; Regras básicas e suas possibilidades de 
adaptação na escola; Fundamentos técnicos e táticos das 
modalidades praticadas. 
Jogos: Jogos de tabuleiro (Xadrez). 
Práticas corporais de aventura • Práticas corporais de 
aventura urbana (skate, parkour, patins, BMX etc.) • Respeito 
ao patrimônio e condutas de segurança 

 
 
 
3º 

Através de observações em aulas práticas, trabalho 
em grupo, avaliação escrita, apresentação de 
trabalhos, assiduidade e pontualidade nas tarefas 
propostas e atividades interdisciplinares e 
participação nos jogos interclasse. 

DISCIPLINA RESPONSÁVEL CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

Língua Portuguesa 
PD 2 
 
 
 

Leitura, confecção e interpretação de texto. 
Jogos: Jogos de tabuleiro (Xadrez). 

Criação e adaptação de regras; regras de inclusão e participação; 
Características gerais das modalidades esportivas e suas regras 
básicas; Grupos Musculares (dorsais, lombares, abdominais, 
membros superiores e inferiores) 
Conhecimento básico das práticas corporais de aventura urbanas. 
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Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
 
Educação Física 
 
 
 
 
 
 

Esportes: Diversidade e características gerais das modalidades 
esportivas (Futebol); Origem e desenvolvimento do futebol no 
Brasil ; Regras básicas e suas possibilidades de adaptação na 
escola; Fundamentos técnicos e táticos das modalidades 
praticadas. 
Jogos: Jogos de tabuleiro (Xadrez). 
Lutas • Estilos de capoeira (angola e regional); movimentos 
básicos (ginga, golpe e esquivas) • Musicalidade 
(instrumentos musicais e ritmos) • Capoeira e manifestações 
relacionadas (maculelê, samba de roda etc.) 

 
 
 
 
4º 

Através de observações em aulas práticas, trabalho 
em grupo, avaliação escrita, apresentação de 
trabalhos, assiduidade e pontualidade nas tarefas 
propostas e atividades interdisciplinares. 

DISCIPLINA RESPONSÁVEL CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

Língua Portuguesa 
PD 2 
 
 

Leitura, confecção e interpretação de texto. 
Jogos: Jogos de tabuleiro (Xadrez). 

Criação e adaptação de regras; regras de inclusão e participação; 
Características gerais das modalidades esportivas e suas regras 
básicas; Grupos Musculares (dorsais, lombares, abdominais, 
membros superiores e inferiores); Conhecimento básico das práticas 
corporais de aventura urbanas. 

 
Ano:  (   ) 6º ano   ( x ) 7º ano 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
PD II 
 

História do xadrez; Tabuleiro e representação de fileiras e 
colunas; Peças seus movimentos e representações. 
Posição inicial; Captura de peças; Xeque e xeque-mate. 
Movimentos especiais: en passant, roque e promoção. 
 
 

 
 
1º 

Através de observações em aulas práticas, trabalho 
em grupo, avaliação escrita, participação, assiduidade 
e pontualidade nas tarefas propostas e atividades 
interdisciplinares. 

DISCIPLINAS COM CONTEÚDOS 
SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 
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Educação Física Jogos: Jogos de tabuleiro (Xadrez). Conhecimento das regras básicas do xadrez. 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
PD II 
 

Valor comparativo das peças de xadrez. 
Casos de Empate: Comum Acordo, falta de material, Xeque 
Perpétuo, afogamento e Tripla Repetição. 
Introdução a notação de xadrez. 

 
2º 

Através de observações em aulas práticas, trabalho 
em grupo, avaliação escrita, apresentação de 
trabalhos, assiduidade e pontualidade nas tarefas 
propostas e atividades interdisciplinares. 

DISCIPLINAS COM CONTEÚDOS 
SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

Educação Física Jogos: Jogos de tabuleiro (Xadrez). Conhecimento das regras básicas do xadrez. 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
PD II 
 

Notação de xadrez. 
Jogadas famosas (Xeque pastor). 
 

 
3º 

Através de observações em aulas práticas, trabalho 
em grupo, avaliação escrita, apresentação de 
trabalhos, assiduidade e pontualidade nas tarefas 
propostas e atividades interdisciplinares. 

DISCIPLINAS COM CONTEÚDOS 
SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

Educação Física Jogos: Jogos de tabuleiro (Xadrez). Conhecimento das regras básicas do xadrez. 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
PD II 
 

Criação de pequenos campeonatos com regras e notações 
intraclasse e interclasse. 
O que consiste falta no xadrez em campeonatos. 
 

 
4º 

Através de observações em aulas práticas, trabalho 
em grupo, avaliação escrita, apresentação de 
trabalhos, assiduidade e pontualidade nas tarefas 
propostas e atividades interdisciplinares. 

DISCIPLINAS COM CONTEÚDOS 
SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

Educação Física Jogos: Jogos de tabuleiro (Xadrez). Conhecimento das regras básicas do xadrez. 
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BLOCO II ( 8º e 9º ANOS)  - Ano: (X ) 8º ano   ( ) 9º ano 
Ano:  ( X ) 8º ano   (   ) 9º ano 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

- Língua Portuguesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Leitura e interpretação de texto de gêneros diversificados (humor, 
charges, crítica, poemas, científicos, teatral); 
- Discurso direto e indireto; 
- Produção de texto: teatro 
- Tipos textuais: expositivo, argumentativo e informativo; 
- Denotação e Conotação; 
- Ortografia: emprego da letra S; 
- Revisão de classes: gramaticais (substantivos, adjetivos, artigos, 
pronomes, verbos, advérbios, preposição, numeral); 
- Vozes do verbo; 
- Tipos de sujeito; - Sujeito indeterminado e oração sem sujeito; 
- Morfossintaxe; - Literatura: leitura de paradidáticos diversificados. 

 
 
 
 
 
 
1º 

- Pesquisas individuais e coletivas; 
- Dinâmicas de grupos; 
- Apresentação teatral; 
- Participação ativa;  
- Vídeos, músicas, confecções de cartazes; 
- Avaliação Diagnóstica; 
- Jornal/Mural  
- Avaliação Bimestral. 

DISCIPLINAS COM 
CONTEÚDOS SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIAÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

- Língua Portuguesa 
- CN ; - Ed. Física 
- LEM 

-  Textos de divulgação científica; - Alimentação saudável e 
distúrbios alimentares; - Grupos alimentares; -  Vocabulário, verbos 
e pronomes. 

Nutrição: alimentação saudável; Produção texto narrativo 
Revisão das classes gramaticais; Termos essenciais da oração  

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

- Língua Portuguesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Leitura e interpretação de texto de gêneros diversificados (crônica, 
charges); 
- Tipos textuais: narrativo, expositivo e argumentativo; 
- Ortoepia e prosódia; 
- Produção de texto: técnicas de resumo; 
- Tipos de predicado: predicado nominal, predicado verbal, 
predicado verbo-nominal; - Predicativo do sujeito e predicativo do 
objeto; - Verbo: modo imperativo; 
- Figuras de linguagem: comparação e metáfora, metonímia, 
personificação ou prosopopeia, hipérbole, eufemismo, ironia; 
- Frase, oração e período; 

 
 
 
 
 
 
2º 

-  Pesquisas individuais e coletivas; 
- Dinâmicas de grupos; 
- Apresentação teatral; 
- Participação ativa;  
- Vídeos, músicas, confecções de cartazes; 
- Avaliação Diagnóstica; 
- Jornal/Mural  
- Avaliação Bimestral. 
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- Morfossintaxe; - Literatura: Semana da Arte Moderna. 

DISCIPLINA RESPONSÁVEL CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIAÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

- Artes 
- Língua Portuguesa 

- Semana da Arte Moderna. 
- Autores e textos (Semana da Arte Moderna). 

Leitura e interpretação de textos diversificados.; Noções básicas 
de resumo ; Análise morfológica e sintática; Conjugação verbal 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

- Língua Portuguesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Leitura e interpretação de texto de gêneros diversificados (crônica 
argumentativa, charges, anúncio publicitário); 
- Tipos textuais: narrativo e argumentativo; - Elementos da 
narrativa; - Coesão e coerência; 
- Ortografia: emprego das letras Z, X/CH; 
- Produção de texto: cartas argumentativas e ou criação de 
anúncios; - Complemento verbal; - Complementos nominal; 
- Adjunto adnominal; - Aposto e vocativo; 
- Pontuação; - Morfossintaxe; 
- Literatura: leitura de paradidáticos diversificados. 

 
 
 
 
3º 

- Pesquisas individuais e coletivas; 
- Dinâmicas de grupos; 
- Participação ativa; 
- Apresentação de trabalhos: oralidade e escrita; 
- Vídeos, músicas e confecção de cartazes; 
- Avaliação Bimestral. 
- Jornal Mural 

DISCIPLINA RESPONSÁVEL CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIAÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

 
 

 Produção de texto argumentativo; Análise morfossintática 
Termos acessórios da oração  

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

- Língua Portuguesa 
 
 
 
 
 
 
 

- Leitura e interpretação de texto de gêneros diversificados (crônica, 
charges, poesias); - Ortografia: emprego da palavra porque; 
- Produção de texto: poemas; 
- Concordância verbal; - Adjunto adverbial; 
- Conjunção; - Conjunções coordenativas; 
- Orações coordenadas; - Acentuação gráfica; 
- Morfossintaxe; 
- Literatura: leitura de paradidáticos diversificados. 

 
 
 
4º 

- Pesquisas individuais e coletivas; 
- Dinâmicas de grupos; 
- Apresentação de poemas; 
- Participação ativa; 
- Vídeos, músicas e confecção de cartazes. 
- Avaliação Interdisciplinar; 
- Avaliação Bimestral. 
- Jornal Mural 

DISCIPLINA RESPONSÁVEL CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIAÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

  Análise morfológica; Tipos de gêneros textuais  
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Ano:  ( x ) 8º ano   (   ) 9º ano 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

Matemática Potenciação e Radiciação; Propriedades 
Raízes exatas e aproximadas; Ângulos 
Gráficos e Tabelas   

1º Trabalhos e seminários; Avaliações; Games em sala 
Atividades; Pesquisas 

DISCIPLINAS COM 
CONTEÚDOS SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

Matemática/ Ciências/ Ed 
Física 

Gráficos e Tabelas  -  Ciências  ( Tabela Nutricional) 
Educação Física – Tabelas de Jogos 

Noções Básicas de: Operações fundamentais, Potenciação, Raízes 
Geometria 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

Matemática 
 

Conjuntos Numéricos; Conjuntos N, Z, Q; Números Irracionais 
Números Reais; Polígonos 
Tabelas 

 
2º 

Trabalhos e seminários; Avaliações; Games em sala 
Atividades; Pesquisas 

DISCIPLINA RESPONSÁVEL CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

Matemática / Geografia 
Matemática/ Artes 

Tabelas e gráficos comparativos a Américas 
Polígonos associados ao cubismo analítico e Sintético 

Conhecimento do Sistema de Numeração Decimal; Frações e 
decimais; Calculo de Raízes; Operações fundamentais 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
Matemática 

Monômios e Polinômios; Expressões Algébricas; Valor Numérico 
Operações com polinômios; Produtos Notáveis 
Fatoração e simplificação de expressões algébricas 

 
3º 

Trabalhos e seminários; Avaliações; Games em sala 
Atividades; Pesquisas 

DISCIPLINA RESPONSÁVEL CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

Português 
Educação Física 
 

Interpretação de Texto nos problemas relacionados a equações e 
sistemas 
Educação Física – Tabelas de Jogos 

Expressões numéricas; Operações fundamentais; Propriedades de 
Potência; Fatoração; Noções de equações; Interpretação de 
problemas 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

Matemática 
 
 
 

Equações de 1º Grau com 1 e 2 incógnitas; Sistemas de duas 
equações de 1º Grau com 2 incógnitas; Inequações do 1º Grau 
Noções de Estatística; Tabelas e Gráficos 
Média aritmética Simples; Raciocínio Lógico / Matemático 

 
4º 

Trabalhos e seminários; Avaliações; Games em sala 
Atividades; Pesquisas 

DISCIPLINA RESPONSÁVEL CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
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SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

Matemática/História 
Língua Portuguesa 

Tabelas e Gráficos:  Abolição da escravidão e suas implicações 
Economia cafeeira e imigração; Interpretação de Texto nos 
problemas relacionados a equações e sistemas 

Regra de três; Resolução de equações ; Operações fundamentais 
Interpretação de problemas 
 

 
Ano:  ( x ) 8º ano   (   ) 9º ano 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

PD - GEOMETRIA Quadriláteros e Formas circulares – (Capítulo 11) 
- Quadriláteros: paralelogramo, losango, retângulo, quadrado e 
trapézio 
- Formas Circulares: circunferência e círculo 

 
 
1º 

- Construção de todas as formas abordadas; 
Construção e montagem de Tangran 
- Trabalho em grupo 
-  Exercícios propostos do capítulo do livro 

DISCIPLINA RESPONSÁVEL CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

 
Matemática/ Ed Física 

- Matemática- noções: vértice; lados; ângulos internos e diagonal 
-Educação Física – Coordenação espacial -Jogos 

 Noções Básicas de: Desenho geométrico  
Elementos que compõe as formas geométricas 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

PD – GEOMETRIA  Medidas de superfície (Capítulo 12) 
- Áreas de polígonos 

 
2º 

- Verificação de medidas de superfície existente em 
sala de aula; - Utilização de tangran para medida de 
superfície; - Trabalho em grupo 
- Exercícios propostos do capítulo do livro 

DISCIPLINA RESPONSÁVEL CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

Matemática / Geografia/ 
Arte 

- Polígonos associados a mapas e desenhos  Conhecimento das fórmulas das áreas dos polígonos 
 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

PD – GEOMETRIA  Polígonos (Capítulo 6): Diagonal;-  Soma das medidas dos 
ângulos internos e externos; 

3º -  Trabalho em grupo 
-Exercícios propostos do capítulo do livro 
 

DISCIPLINA RESPONSÁVEL CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

Português  Interpretação de Texto nos problemas relacionados a soma de 
medidas de ângulos 

Operações fundamentais 
 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 
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PD – GEOMETRIA Ângulos (Capítulo 1):  - Bissetriz de um ângulo 
- Ângulo oposto pelo vértice 

4º - Construção de ângulos e bissetrizes 
- Trabalho em grupo 
-  Exercícios propostos do capítulo do livro 
 

DISCIPLINA RESPONSÁVEL CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

Geografia/ Arte - Ângulos associados a mapas e desenhos  -Operações fundamentais 

 
Ano:  (  ) 8º ano   (  X ) 9º ano 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
HISTÓRIA 
 
 

Conceitos de Estado, Nação, Sistema Político e formas de 
governo. 
Revolução Francesa; França: governos de Napoleão 
Bonaparte. 
Período Joanino – Brasil. 
*Movimentos das Artes e ofícios e Art Nouvau. 
Trabalho com mapas. 

 
 
1º 

Aulas expositivas dialogadas; Debates; Leitura de 
texto; Exposição de cartazes; Mostra de trabalhos. 
Exibições de vídeos; Trabalhos em grupo; Exercícios. 
Estudos Dirigidos; Avaliações; Testes. 

DISCIPLINAS COM CONTEÚDOS 
SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

História 
Artes 
Geografia 

Movimentos das Artes de Ofícios e o Art Nouvou. 
Pesquisa sobre poesias e obras da época do Modernismo 
brasileiro. Confecção de caderno de mapas 
 

 
Revolução Francesa 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
 
HISTÓRIA 

Crise do sistema Colonial ;  
Independência dos Países da América Latina. 
Independência do Brasil. 

 
2º 

Aulas expositivas dialogadas; Debates; Leitura de 
texto; Exposição de cartazes; Mostra de trabalhos. 
Exibições de vídeos; Trabalhos em grupo; Exercícios. 
Estudos Dirigidos; Avaliações; Testes. 

DISCIPLINAS COM CONTEÚDOS 
SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

História / Geografia Independência de países da América latina; Trabalho. 
 

Crise do sistema colonial  

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 
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HISTÓRIA 
 

Primeiro Reinado; Período Regencial. 
Segundo Reinado: Economia Cafeeira, Imigração e sociedade 
brasileira – da 2ª metade do século XIX. 
 

 
3º 

Aulas expositivas dialogadas; Debates; Leitura de 
texto; Exposição de cartazes; Mostra de trabalhos. 
Exibições de vídeos; Trabalhos em grupo; Exercícios. 
Estudos Dirigidos; Avaliações; Testes. 

DISCIPLINAS COM CONTEÚDOS 
SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

  
 

Segundo Reinado: Economia cafeeira, Imigração e Sociedade 
Brasileira da 2ª metade do séc. XIX. 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
HISTÓRIA 
 

Crise da Monarquia no Brasil; Abolição da Escravidão e sua 
implicações; Exclusão Social; Discriminação e racismo. 
Miscigenação e racismo; Miscigenação e ideologia do 
branqueamento; Proclamação da República. 

 
4º 

Aulas expositivas dialogadas; Debates; Leitura de 
texto; Exposição de cartazes; Mostra de trabalhos. 
Exibições de vídeos; Trabalhos em grupo; Exercícios. 
Estudos Dirigidos; Avaliações; Testes. 

DISCIPLINAS COM CONTEÚDOS 
SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

História 
Matemática 

Tabela de Gráficos – Escravidão. 
Tabela de gráficos – Economia cafeeira e Imigração. 

Crise da Monarquia no Brasil. 
Proclamação da República. 
 Tratamento da informação - gráficos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ano:  (X ) 8º ano   (   ) 9º ano 



116 

 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
 
 
GEOGRAFIA 
 

- Análise de Sistemas políticos-econômicos do mundo. 
- Colonização de exploração e Povoamento. 
- Neocolonialismo. 
- Socialismo e Capitalismo. 
- Guerra Fria e Nova Ordem Mundial. 
-  Índice de desenvolvimento humano. 
- Países desenvolvidos, subdesenvolvidos e emergentes. 
- Globalização e mercados mundiais. 

 
 
1º 

Aulas expositivas dialogadas; Debates; Leitura de 
texto; Exposição de cartazes; Mostra de trabalhos. 
Exibições de vídeos; Trabalhos em grupo; Exercícios. 
Estudos Dirigidos; Avaliações; Testes. 

DISCIPLINAS COM CONTEÚDOS 
SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIAÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

GEOGRAFIA 
HISTÓRIA 
MATEMÁTICA. 
 

- Colonização de exploração e Povoamento. 
- Neocolonialismo. 
Anarquismo e socialismo utópico. 
Tabelas e Gráficos 

Globalização, Nova ordem Mundial, Países desenvolvidos e 
subdesenvovidos, Guerra Fria. 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
GEOGRAFIA 
 
 
 

- Continente Americano - Geografia física: localização, clima, 
relevo, vegetação e recursos naturais e paisagens naturais.   
- Colonização e divisão regional. 
América Latina 
- Aspectos demográficos, políticos, sociais e econômicos. 
- Diversidades e contrastes. 
- Dependência econômica e tecnológica.  
- Urbanização e suas consequências. 
- Relações de interdependência. 
- Blocos econômicos. 

 
2º 

Aulas expositivas dialogadas; Debates; Leitura de 
texto; Exposição de cartazes; Mostra de trabalhos. 
Exibições de vídeos; Trabalhos em grupo; Exercícios. 
Estudos Dirigidos; Avaliações; Testes. 

DISCIPLINAS COM CONTEÚDOS 
SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIAÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

 
GEOGRAFIA 

 
 
 

- Independência dos Países da América Latina. 
- Abolição da Escravidão. 
- Independência dos EUA. 

Europa –aspectos físicos: clima, relevo, hidrografia e vegetação. 
Formação territorial, potências mundiais colonialistas e 
neocolonialistas. Transformações do períodos das Guerras 
Mundiais, União Européia, formação da CEI e  aspectos humanos e 
econômicos. 
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Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
 
GEOGRAFIA 

América Anglo – Saxônica. 
- Localização, regionalização e características do espaço 
Natural. 
- Aspectos demográficos, políticos e econômicos dos EUA e 
Canadá. 
- Urbanização e suas consequências. 
- Blocos econômicos – o NAFTA. 
ÁFRICA 
- Localização e características do espaço Natural. 
- Regionalização. 

 
 
3º 

Aulas expositivas dialogadas; Debates; Leitura de 
texto; Exposição de cartazes; Mostra de trabalhos. 
Exibições de vídeos; Trabalhos em grupo; Exercícios. 
Estudos Dirigidos; Avaliações; Testes. 

DISCIPLINAS COM CONTEÚDOS 
SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIAÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

Geografia 
História 
 
 

-Descolonização na África. 
- Nacionalismo na África.  

 
- EUA e Canadá – aspectos naturais, humanos e econômicos 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
 
GEOGRAFIA 
 
 

África 
- Aspectos demográficos, políticos, sociais e econômicos. 
- Diversidade étnica, cultural e portanto social. 
- Conflitos: étnicos, políticos e religiosos. 
- Segregação racial – Apartheid. 
- Cultura africana e influências no Brasil. 
 

 
 
4º 

Aulas expositivas dialogadas; Debates; Leitura de 
texto; Exposição de cartazes; Mostra de trabalhos. 
Exibições de vídeos; Trabalhos em grupo; Exercícios. 
Estudos Dirigidos; Avaliações; Testes 

DISCIPLINAS COM CONTEÚDOS 
SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIAÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

GEOGRAFIA 
 
 
 
 

- Abolição da escravidão África – aspectos sociais, culturais e econômicos. 
- Segregação social e racial. 
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Ano:  (X) 8º ano   (   ) 9º ano 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
CIÊNCIAS 
 
 

CÉLULA E TECIDOS; NUTRIÇÃO 
SISTEMA DIGESTÓRIO: ÓRGÃOS, FUNÇÕES, METABOLISMO, 
ANATOMIA E FISIOLOGIA 

 
1º 

TRABALHO,  ATIVIDADES , TESTE ,  PARTICIPAÇÃO, 
PESQUISA, REAGRUPAMENTOS 

DISCIPLINAS COM 
CONTEÚDOS SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA INTERDISCIPLINARES E 
AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

EDUCAÇÃO FÍSICA; MAT 
INGLÊS 
 

ALIMENTAÇÃO, QUALIDADE DE VIDA , NUTRIÇÃO E PRÁTICAS 
ESPORTIVAS; TABELA E  GRÁFICOS 
VOCABULÁRIO (ALIMENTOS ) 

NUTRIÇÃO E DOENÇAS RELACIONADAS 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

CIÊNCIAS ANATOMIA E FISIOLOGIA: SISTEMA RESPIRATÓRIO, SISTEMA 
CARDIOVASCULAR E SISTEMA URINÁRIO 

 
2º 

TRABALHO,  ATIVIDADES , TESTE ,  PARTICIPAÇÃO, 
PESQUISA, REAGRUPAMENTOS 

DISCIPLINAS COM 
CONTEÚDOS SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA INTERDISCIPLINARES E 
AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

 
ED. FÍSICA 

RESPIRAÇÃO , CIRCULAÇÃO , BATIMENTO CARDÍACO, INTEGRAÇÃO 
ENTRE OS SISTEMAS 

SISTEMAS RESPIRATÓRIO E CARDIOVASCULAR, ANATOMIA E 
FISIOLOGIA 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

CIÊNCIAS ANATOMIA E FISIOLOGIA: SISTEMA LOCOMOTOR, SISTEMA 
NERVOSO E ÓRGÃOS SENSORIAIS 

 
3º 

TRABALHO,  ATIVIDADES , TESTE ,  PARTICIPAÇÃO, 
PESQUISA, REAGRUPAMENTOS 

DISCIPLINAS COM 
CONTEÚDOS SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA INTERDISCIPLINARES E 
AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

EDUCAÇÃO FÍSICA LOCOMOÇÃO , MOVIMENTO , DOENÇAS E TRAUMATISMO DO 
SISTEMA LOCOMOTOR, PRIMEIROS SOCORROS 

SISTEMA LOCOMOTOR, SISTEMA NERVOSO 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
CIÊNCIAS 

ANATOMIA E FISIOLOGIA: SISTEMA ENDÓCRINO, SISTEMAS  
REPRODUTORES MASCULINO E FEMININO, ADOLESCÊNCIA E 
SEXUALIDADE 

 
4º 

TRABALHO,  ATIVIDADES , TESTE ,  PARTICIPAÇÃO, 
PESQUISA, REAGRUPAMENTOS 

DISCIPLINAS COM 
CONTEÚDOS SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA INTERDISCIPLINARES E 
AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

 DOENÇAS RELACIONADAS AO SEDENTARISMO ,DA TIREÓIDE , SISTEMA ENDÓCRINO 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

ESTRESSE, OBESIDADE  

 
 
Ano:  ( x ) 8º ano   (   ) 9º ano 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
INGLÊS 
 
 
 
 
 
 
 

- Pesquisa sobre países em que a LEM é língua materna, com 
especial foco em pontos turísticos, gastronomia e lazer; 
- Estrangeirismos – a influência da LEM no Brasil; 
- Estimular o respeito às diferenças socioculturais; 
-Classes gramaticais: substantivo, verbo (to be, present continuous), 
adjetivo, pronome, numeral, preposição, advérbio; (PR) 
- WH- Questions. 
- Vocabulários: - 1.  Corpo Humano; (PR) - 2.  Vestuário: (PR) 
- 3.  Alimentação/ Gastronomia; - 4.  Nutrição/ Células/ digestão 

 
 
 
 
1º 

- Pesquisa individual e grupo; 
- Confecção de cartazes; 
- Avaliação diagnóstica; 
- Trabalho individual e grupo; 
- Teste/ Avaliação. 

DISCIPLINAS COM 
CONTEÚDOS SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA INTERDISCIPLINARES E 
AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

Português, Educaçao Física e 
CIências 
 

-Classes gramaticais: substantivo, verbo (to be, present continuous), 
adjetivo, pronome, numeral, preposição, advérbio; (PR) 
- Vocabulários: - 1.  Corpo Humano; (PR) - 2.  Vestuário: (PR) 
- 3.  Alimentação/ Gastronomia; - 4.  Nutrição/ Células/ digestão 

Classes gramaticais: substantivo, adjetivo, pronome, numeral, 
preposição, advérbio, verbo (to be, present continuous), 
Corpo Humano 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

INGLÊS 
 
 
 
 

- Revisão: - Presente Simples; - Expressão de ações no presente; 
- Compreensão e uso de expressões idiomáticas; - Vocabulary: - 
Synonyms; - Future with Will; (PR) 
- Relato de experiências vividas e perspectivas para o futuro; 
 - Oralidade. - Vocabulários: - 1. Primeiros Socorros; 
- 2. Esportes/ Regras;  

 
 
2º 

- Trabalho em grupo; 
- Teste; 
Confecção de cartazes; 
- Avaliação; 
- Auto avaliação. 
 

DISCIPLINAS COM 
CONTEÚDOS SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA INTERDISCIPLINARES E 
AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

Inglês e Educação Física  - Vocabulários: - 1. Primeiros Socorros; 
- 2. Esportes/ Regras; 

Verbo to be, expressões idiomáticas, future 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 
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INGLÊS 
 

- Compreensão de textos orais; - Graus de comparação; (PR) 
- Passado Simples (Verbos regulares e irregulares) (PR); 
- Vocabulários: - 1. Esportes radicais; 

 
3º 

- Trabalhos;  
- Testes; 
 - Participação; 
- Avaliação. 

DISCIPLINAS COM 
CONTEÚDOS SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA INTERDISCIPLINARES E 
AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

Inglês e Educação Física  -Vocabulários: - 1. Esportes radicais; Verbo to be, passado e futuro dos verbos. 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
INGLÊS 
 
 

- Leitura de diversos gêneros textuais como biografias, rótulos, 
slogans, receitas, regras de jogos, folhetos publicitários, manchetes, 
anúncios, reportagens, artigos, verbetes de dicionários, anedotas, 
canções; 
- Past Continuous.  (PR) - Vocabulários: - 1. Cultura de beleza ao 
corpo;  

 
 
 
4º 

- Trabalho em grupo; 
- Teste; 
Confecção de cartazes; 
- Avaliação; 
- Auto avaliação. 
 

DISCIPLINA RESPONSÁVEL CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

Inglês e Educação Física - Vocabulários: - 1. Cultura de beleza ao corpo; 
 

Verbo to be, futuro, passado, presente contínuo 

 
Ano:  (X) 8º ano   (   ) 9º ano 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
 
 
 
Educação Física 
 
 
 
 
 
 

•Autocorreção postural no caminhar, sentar, carregar, deitar, 
levantar, centro de equilíbrio, equilibrar-se em deslocamento, 
desvios posturais, etc. 
•Grupos musculares (dorsais, lombares, abdominais, dos membros 
superiores e inferiores), planos anatômicos. 
•Asseio corporal. Uso adequado de vestuário. Cuidados na 
manipulação e higienização de alimentos. Noções de grupos 
alimentares, pirâmide alimentar. Queima de calorias, hidratação, 
eliminação e reposição de nutrientes, gasto energético. 
•Repouso, ritmo, intensidade, frequência, repetição, intervalos, etc. 
•Força, velocidade, agilidade, resistências, equilíbrio, flexibilidade, 
lateralidade, percepção espaço-temporal, percepção viso-motora 

 
 
 
 
1º 

Observações em aulas práticas, apresentações de 
trabalhos, avaliações escritas e práticas de forma 
individual e coletiva.  
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(óculo-pedal e óculo-manual). 
•Jogos populares, jogos cooperativos, brincadeiras, esportes e 
danças. 

DISCIPLINAS COM 
CONTEÚDOS SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

Ciências 
 

Nutrição Noções básicas de grupos alimentares e suas funções. 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
 
Educação Física 
 

• Funções de aparelhos e sistemas orgânicos. 
Noções básicas de primeiros socorros 
• Jogos populares, jogos cooperativos, brincadeiras, esportes e 
danças 

 
 
2º 

Observações em aulas práticas, apresentações de 
trabalhos, avaliações escritas e práticas de forma 
individual e coletiva. 

DISCIPLINA RESPONSÁVEL CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

 
Ciências 

Sistema respiratório e cardiovascular. Conhecimento básico sobre funcionamento do sistema 
circulatório associado ao cardíaco (Artérias, veias, átrio e 
ventrículos), e sua importância para manutenção da vida. 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
 
Educação Física 
 
 

•Jogos populares, jogos cooperativos, brincadeiras, esportes e 
danças 
•Regras de inclusão e participação nas atividades. Regras de inibição 
à violência •Sistemas de disputa. Organização de equipes e 
competições. Elaboração de regulamentos. Arbitragem. 
•Vitória, derrota, superação, aceitação, respeito, compreensão, 
ética 
•Skate, slackline, le parkour, escalada, alpinismo, rapel, arvorismo, 
circuitos e trilhas, etc. 

 
 
3º 

Observações em aulas práticas, apresentações de 
trabalhos, avaliações escritas e práticas de forma 
individual e coletiva. 
Participação efetiva na preparação e participação 
dos jogos interclasse. 

DISCIPLINA RESPONSÁVEL  
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

Ciências Sistema locomotor, nervoso e órgãos sensoriais Relação entre os sistemas locomotor, nervoso e sensorial. 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
 

•Jogos populares, jogos cooperativos, brincadeiras, esportes e 
danças 

 
4º 

Observações em aulas práticas, apresentações de 
trabalhos, avaliações escritas e práticas de forma 
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Educação Física 
 
 
 
 

•Diversidade de biotipos, padrões de estética impostos socialmente, 
marketing e consumo, anorexia, bulimia, vigorexia, alcoorexia 
•Gênero, etnias, orientações sexuais, classes sociais, biotipos, ética, 
inclusão, respeito mútuo, cooperação, solidariedade, participação 
social, princípios democráticos 
•Cooperação, integração, mediação não violenta de conflitos, 
exercício do diálogo. 

individual e coletiva. 
 

DISCIPLINA RESPONSÁVEL CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

Ciências SISTEMA ENDÓCRINO Relação de mudanças corporais relacionada as glândulas e seus 
hormônios. 

 
Ano:  ( X ) 8º ano   (   ) 9º ano 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

ARTE VISUAIS 
E ARTES CÊNICAS 

MOVIMENTO DAS ARTES E OFÍCIOS E O ART NOUVEAU. 
LEITURA DRAMÁTICA E ANÁLISE DE TEXTOS TEATRAIS. 
 

 
1º 

TEXTOS, IMAGENS, VIDEOS 
LEITURA DE TEXTOS TEATRAIS. 

DISCIPLINAS COM 
CONTEÚDOS SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

PORTUGUÊS E LITERATURA. LEITURA E ANÁLISE DE TEXTOS COMPREENÇAÕ E LEITURA ORAL. 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

ARTES VISUAIS  
ARTES CÊNICAS 
 

SEMANA DE ARTE MODERNA; MOVIMENTO MODERNISTA 
BRASILEIRO; ELEMENTOS DA LINGUAGUEM TEATRAL: FIGURINO, 
CENÁRIO, ILUMINAÇÃO, SONOPLÁSTIA, ADEREÇOS, MAQUIAGEM;  

 
2º 

PESQUISA DE IMAGENS TEXTOS E ARTÍSTAS 
PÁRTICIPANTES;  PESQUISA DOS ELEMENTOS DA 
LINGUAGEM TEATRAL. 

DISCIPLINA RESPONSÁVEL CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

ARTES 
PORTUGUÊS 

- Semana da Arte Moderna. 
- Autores e textos (Semana da Arte Moderna). 

Leitura e interpretação de textos diversificados. 
Noções básicas de resumo  

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

ARTES VISUAIS  
ARTES CÊNICAS 

EXPRESSIONISMO, CUBISMO, SURREALISMO NO BRASIL 
JOGOS DRAMÁTICOS COM ELEMENTOS DE AÇÃO CÊNICA. 

 
3º 

VÍDEOS, TEXTOS E IMAGENS. 
JOGOS DRAMÁTICOS. 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

ARTES VISUAIS PROSPERIDADE BRASILEIRA NO SÉC. XX E A ARTE; MONTAGEM 4º VÍDEOS, TEXTOS E IMAGENS. 
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ARTES CÊNICAS. TEATRAL. JOGOS DRAMÁTICOS, ATIVIDADES EM GRUPO 

 

 
BLOCO II ( 8º e 9º ANOS)  - Ano: ( ) 8º ano   (X)9º ano 

 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
ARTE CÊNICAS 
PD2 
 
 

Introdução à História do Teatro (Retrospectiva/Pincelada para 
depois aprofundar) 
Teatro Grego; Comédia e Tragédia 
Teatro Romano; Teatro na Idade Média 
Teatro Renascentista; Commédia del’Arte 
Teatro Elisabetano; Teatro Russo 

 
1º 

Textos; Vídeos; Atividades práticas e teóricas. 
Portfólios; Trabalho individual; Trabalho em grupos 
Jogos teatrais individuais e/ou em grupo. 

DISCIPLINAS COM 
CONTEÚDOS SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

HISTÓRIA/ ARTES 
PORTUGUÊS/ LITERATURA. 

Leitura e interpretação de texto; Letramento. 
 

Leitura e interpretação de texto. 
Letramento ;Desenvolvimento do teatro em paralelo com a 
história e as artes em geral. 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
ARTE CÊNICAS 
PD2 
 
 

Atividade prática referente ao tema definido pela feira cultural da 
escola. 
William Shakespeare;  Métodos de Stanislavski; Elementos do Teatro 
Ator e atuação; Construção de personagem: Expressão Facial e 
Gestual 
Posicionamento de palco; Cenário; Iluminação; Maquiagem 
Adereços. 
Roteiro/Texto teatral. 

 
 
2º 

Textos; Vídeos; Atividades práticas e teóricas. 
Portfólios; Trabalho individual; Trabalho em grupos 
Jogos teatrais individuais e/ou em grupo. 

DISCIPLINAS COM 
CONTEÚDOS SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

 ARTES/ PORTUGUÊS/ 
LITERATURA. 

Leitura e interpretação de texto; Letramento. 
 

Leitura e interpretação de texto. 
Letramento ;Desenvolvimento do teatro em paralelo com a 
história e as artes em geral. 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 
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ARTE CÊNICAS 
PD2 

Teatro das sombras; Mímica; Circo; Danças e manifestações culturais 
brasileiras: Maracatu; Frevo; Capoeira; Bumba-meu-boi; Dança 
como manifestação cultural e expressão corporal. 

 
3º 

Textos; Vídeos; Atividades práticas e teóricas. 
Portfólios; Trabalho individual; Trabalho em grupos 
Jogos teatrais individuais e/ou em grupo. 

DISCIPLINAS COM 
CONTEÚDOS SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

ARTE 
PORTUGUÊS 

Arte Contemporânea. 
Letramento. 
Leitura e interpretação de texto. 

Leitura e interpretação de texto. 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
ARTE CÊNICAS 
PD2 
 
 

A história do cinema: Os irmãos Lumière. 
Cinema Mudo; Cinema em preto e branco x cinema em cores. 
Animações/Stop Motion/Flipbook. 
Animações digitais; Estúdios de cinema; Festivais de cinema. 
Hollywood. 
Pré-Produção/Produção/Pós-Produção. 
Vídeo x Película x Filmes. 

 
 

4º 

Textos; Vídeos; Atividades práticas e teóricas. 
Portfólios; Trabalho individual; Trabalho em grupos 
Jogos teatrais individuais e/ou em grupo. 

DISCIPLINAS COM 
CONTEÚDOS SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

ARTES/ HISTÓRIA.  
PORTUGUÊS 

Histórias do Cinema 
Leitura e interpretação de texto ; Letramento 
 

Leitura e interpretação de texto. 

 
Ano:  (  ) 8º ano   (X ) 9º ano 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

Educação Física 
 
 
 
 
 
 

Autocorreção postural no caminhar, sentar, carregar, deitar, 
levantar, centro de equilíbrio, equilibrar-se em deslocamento, 
desvios posturais, etc; Grupos musculares (dorsais, lombares, 
abdominais, dos membros superiores e inferiores), planos 
anatômicos; Asseio corporal. Uso adequado de vestuário. Cuidados 
na manipulação e higienização de alimentos. Noções de grupos 
alimentares, pirâmide alimentar. Queima de calorias, hidratação, 
eliminação e reposição de nutrientes, gasto energético. 
Repouso, ritmo, intensidade, frequência, repetição, intervalos, 

 
 
 
 
1º 

Observações em aulas práticas, apresentações de 
trabalhos, avaliações escritas e práticas de forma 
individual e coletiva.  
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etc.Força, velocidade, agilidade, resistências, equilíbrio, flexibilidade, 
lateralidade, percepção espaço-temporal, percepção viso-motora 
(óculo-pedal e óculo-manual); Funções de aparelhos e sistemas 
orgânicos. 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
Educação Física 

Funções de aparelhos e sistemas orgânicos; Noções básicas de 
primeiros socorros; Jogos populares, jogos cooperativos, 
brincadeiras, esportes e danças. 

 
2º 

Observações em aulas práticas, apresentações de 
trabalhos, avaliações escritas e práticas de forma 
individual e coletiva.  

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
Educação Física 
 
 
 
 

Jogos populares, jogos cooperativos, brincadeiras, esportes e danças 
Regras de inclusão e participação nas atividades. 
Regras de inibição à violência. Sistemas de disputa. Organização de 
equipes e competições. Elaboração de regulamentos. Arbitragem. 
Vitória, derrota, superação, aceitação, respeito, compreensão, ética 
Skate, slackline, le parkour, escalada, alpinismo, rapel, arvorismo, 
circuitos e trilhas, etc. Funções de aparelhos e sistemas orgânicos. 

 
 
3º 

Observações em aulas práticas, apresentações de 
trabalhos, avaliações escritas e práticas de forma 
individual e coletiva. 
Participação efetiva na preparação e participação 
dos jogos interclasse.  

DISCIPLINAS CONTEÚDOS 
SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

Ciências Mecânica, atrito, força, gravidade. 
 

Aplicação prática da interferência do atrito, velocidade, peso no 
dia a dia e nos esportes. 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
Educação Física 
 
 
 
 
 
 

jogos populares, jogos cooperativos, brincadeiras, esportes e danças 
; Diversidade de biotipos, padrões de estética impostos socialmente, 
marketing e consumo, anorexia, bulimia, vigorexia, alcoorexia. 
Gênero, etnias, orientações sexuais, classes sociais, biotipos, ética, 
inclusão, respeito mútuo, cooperação, solidariedade, participação 
social, princípios democráticos.  
•Cooperação, integração, mediação não violenta de conflitos, 
exercício do diálogo 

 
 
4º 
 
 

Observações em aulas práticas, apresentações de 
trabalhos, avaliações escritas e práticas de forma 
individual e coletiva.  

DISCIPLINAS COM 
CONTEÚDOS SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

Ciências Trabalho e máquinas Relação do trabalho e utilização de máquinas associado ao 
sedentarismo da vida moderna. 
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Ano:  (   ) 8º ano   (X) 9º ano 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

Língua Portuguesa 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Leitura e interpretação de texto de gêneros diversificados (humor, 
charges, crônicas, reportagem, poemas, editorial, contos, histórias 
em quadrinhos); 
- Plural dos substantivos e dos adjetivos compostos; 
- Revisão das classes gramaticais; 
- Morfossintaxe: Análise morfológica e função sintática; 
- Revisão de frase, período e oração; 
- Conjunções coordenativas e subordinativas; - Período composto 
por coordenação; - Pronome relativo; 
- Período composto por subordinação; 
- Orações subordinadas substantivas. 

 
 
 
 
 
 
1º 

- Pesquisas individuais e coletivas; 
- Dinâmicas de grupos; - Participação ativa; - 
Apresentação de trabalhos: oralidade e escrita; - 
Vídeos, músicas, confecções de cartazes; - Avaliação 
Diagnóstica; - Avaliação Bimestral; 
- Estudo dirigido. 

DISCIPLINAS COM 
CONTEÚDOS SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

 
 
 

 
 
 

Classes gramaticais ; Textos de gêneros diversificados 
Termos essenciais da  oração  
Conjunções coordenativas 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

- Língua Portuguesa 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Leitura e interpretação de texto de gêneros diversificados (humor, 
charges, crônicas, poemas, contos, histórias em quadrinhos, 
anúncio); 
- Tipo Textual: narrativo ficcional; - Discurso direto, indireto e 
indireto livre; - Orações subordinadas adjetivas; 
- Orações subordinadas adverbiais;  
- Adjetivos pátrios; - Adjetivos pátrios compostos; 
- Figuras de sintaxe: elipse; zeugma; polissíndeto; pleonasmo; 
anáfora; inversão; silepse;  
- Ortografia: tem ou têm? Vem ou vêm? 

 
 
 
 
 
 
2º 

- Pesquisas individuais e coletivas; 
- Dinâmicas de grupos; - Participação ativa; 
- Apresentação de trabalhos: oralidade e escrita; 
- Vídeos, músicas, confecções de cartazes; 
- Avaliação Bimestral; - Estudo dirigido. 

DISCIPLINAS COM 
CONTEÚDOS SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 
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  Classes gramaticais; Produção de texto narrativo 
Período composto por subordinação; Figuras sintáticas 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

- Língua Portuguesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Leitura e interpretação de texto de gêneros diversificados (humor, 
charges, crônicas, poemas, contos, histórias em quadrinhos; 
suspense); 
- Poesia: versificação e métrica; - Elementos e tipos de debate; 
- Estrutura e formação de palavras; 
- Concordância nominal; - Concordância verbal; 
- Elaboração de texto argumentativo: parágrafo dissertativo, artigo 
de opinião; 
- Raciocínio crítico, prospectivo e interpretativo de questões sócio 
ambientais; 
- Ortografia: C, Ç ou SS? / L ou U. 

 
 
 
3º 

- Pesquisas individuais e coletivas; - Dinâmicas de 
grupos; - Participação ativa; 
- Apresentação de trabalhos: oralidade e escrita; 
- Vídeos, músicas, confecções de cartazes; 
- Avaliação Bimestral; - Estudo dirigido. 

DISCIPLINAS COM 
CONTEÚDOS SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

  Produção de texto dissertativo; Sintaxe de concordância  

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

- Língua Portuguesa 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Leitura e interpretação de texto de gêneros diversificados (humor, 
charges, crônicas, poemas, contos, histórias em quadrinhos); 
- Tipo textual: dissertativo argumentativo; 
- Noções de redação oficial: currículo pessoal; 
- Coerência e coesão; - Regência verbal e nominal; 
- Regência – crase;  
- Emprego do pronome demonstrativo; 
- Acentuação gráfica; - Pontuação; 
- Figura de estilo e pensamento; - Homônimos e parônimos. 

 
 
4º 

- Pesquisas individuais e coletivas; - Dinâmicas de 
grupos; - Apresentação de poemas; 
- Participação ativa; - Apresentação de trabalhos: 
oralidade e escrita; - Vídeos, músicas, confecções de 
cartazes; - Avaliação Interdisciplinar; 
- Avaliação Bimestral; - Estudo dirigido. 

DISCIPLINAS COM 
CONTEÚDOS SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

 
 
 

 Produção de texto dissertativo  ; Sintaxe de regência  
Noções gerais de acentuação gráfica  
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Ano:  (  ) 8º ano   ( x ) 9º ano 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
MATEMÁTICA 

Potenciação e Radiciação: Definição e identificação, Propriedades e 
operações, Extração da raiz; Simplificação de radicais 
Operações com Radicais; Racionalização 
Medidas em informática; Tabelas e Gráficos 
 

 
1º 

Trabalhos e seminários; Avaliações 
Games em sala; Atividades, Pesquisas 

DISCIPLINAS COM 
CONTEÚDOS SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

Matemática/ Inglês 
Matemática /Ciências 

Vocabulário língua inglesa – Medidas em informática 
Propriedades específicas da matéria (Quíica) – Gráficos e fórmula / 
Estudo de Gráficos e relações entre grandezas 

Potenciação ; Raiz Quadrada; Operações Fundamentais 
Fatoração; Frações 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
MATEMÁTICA  
 

Equação do 2º Grau: Conceito Histórico; Resolução de equação do 
2º Grau / situações problemas; Estudo de raízes de equação do 
segundo Grau; Fórmula de Bháskara; Noções de matemática 
financeira; Tabelas e Gráficos 
 

 
2º 

Trabalhos e seminários; Avaliações 
Games em sala; Atividades, Pesquisas 

DISCIPLINAS COM 
CONTEÚDOS SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

Matemática, Português, 
Geografia 

Interpretação de Texto /situações problema na equação do segundo 
Grau; Tabelas e Gráficos  / Sistemas capitalistas e socialista  - 
Globalização 

Expressões algébricas ; Cálculo de equações 
Potenciação e Radiciação; Operações matemáticas 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
MATEMÁTICA  
 

Funções do 1º e 2º Grau: Definição, identificação e representação 
algébrica e geométrica; Estudo da Reta; Estudo da Parábola, Tabelas 
e Gráficos 
 

 
3º 

Trabalhos e seminários; Avaliações 
Games em sala; Atividades, Pesquisas 

DISCIPLINAS COM 
CONTEÚDOS SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

 Ciências, Matemática e 
Educação Física  

Fórmulas / Tabelas e Gráficos (Física) – Mecânica / Equação do 1º 
Grau 

Cálculo da equação do 1º e 2º Grau; Noções de estatística 
Utilização de Gráficos; Operações fundamentais 
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 Tabelas de Jogos  

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

MATEMÁTICA  
 
 
 

Figuras Planas e Espaciais: Semelhança, Teorema de Tales, 
Triângulos semelhantes; Teorema de Pitágoras e problematização 
Razões Trigonométricas 
 

 
4º 

Trabalhos e seminários; Avaliações 
Games em sala; Atividades ; Pesquisas 

DISCIPLINA RESPONSÁVEL  
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

Português, Ciências e 
Matemática 

Interpretação de texto na problematização do Teorema de Pitágoras 
Cálculo de energia e ondas  

Operações fundamentais,  Conceitos geométricos 
Cálculo de Equações, Expressões algébricas 
Radiciação e potenciação 

 
Ano:  (  ) 8º ano   ( X  ) 9º ano 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
 
 
HISTÓRIA 
 

Expansão Imperialista do seéc XIX. 
Anarquismo e Socialismo utópico e científico 
Crise do Capitalismo e regimes totalitários. 
I Guerra Mundial – 1914 a 1918. 
República Velha. 
Globalização e Nova Ordem Mundial. 
Neocolonialismo na Ásia e na África. 

 
 
1º 

Aulas expositivas dialogadas; Debates. 
Leitura de texto; Exposição de cartazes. 
Mostra de trabalhos; Exibições de vídeos. 
Trabalhos em grupo; Exercícios. 
Estudos Dirigidos; Avaliações; Testes. 

DISCIPLINAS COM 
CONTEÚDOS SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

Geografia 
História  

Neocolonialismo na África e Ásia. 
Globalização e Nova Ordem Mundial. 

Crise do Capitalismo e regimes totalitários. 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
 
HISTÓRIA 
 
 

II Guerra Mundial – 1939 a 1945. 
Revolução de 1930 ;  
Períodos do governo Vargas. 
Guerra Fria. 

 
 
2º 

Aulas expositivas dialogadas; Debates. 
Leitura de texto; Exposição de cartazes. 
Mostra de trabalhos; Exibições de vídeos. 
Trabalhos em grupo; Exercícios. 
Estudos Dirigidos; Avaliações; Testes. 

DISCIPLINAS COM 
CONTEÚDOS SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 
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HISTÓRIA 
GEOGRAFIA 

Guerra Fria – debate Revolução de 1930. 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
HISTÓRIA 
 
 

Descolonização dos continentes Africano e Asiático. 
Sistemas Socialista e crises da atualidade. 
Governos populistas no Brasil de 1945 a 1964. 
Governo Militar no Brasil e na América Latina. 
 

 
 
 
3º 

Aulas expositivas dialogadas; Debates. 
Leitura de texto; Exposição de cartazes. 
Mostra de trabalhos; Exibições de vídeos. 
Trabalhos em grupo; Exercícios. 
Estudos Dirigidos; Avaliações; Testes. 

DISCIPLINA RESPONSÁVEL  
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
 
HISTÓRIA 

Movimentos Pan – africanista e Pan – arabismo. 
“Nova República Brasileira” - a partir de 1988. 
Políticas públicas relacionadas a questões de gênero, igualdade 
étnico – racial, idosos, criança e adolescente e outro. 
 
 

 
 
4º 

Aulas expositivas dialogadas; Debates. 
Leitura de texto; Exposição de cartazes. 
Mostra de trabalhos; Exibições de vídeos. 
Trabalhos em grupo; Exercícios. 
Estudos Dirigidos; Avaliações; Testes. 

DISCIPLINA RESPONSÁVEL CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

  “ Nova República Brasileira”. 

 
 
 
 
 
Ano:  (  ) 8º ano   ( X  ) 9º ano 
 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
GEOGRAFIA 
 
 

- Análise de Sistemas políticos -econômicos do mundo. 
- Revolução tecnológica 
- Socialismo e Capitalismo. 
- Guerra Fria e Nova Ordem Mundia. 
- Países desenvolvidos, subdesenvolvidos e emergentes. 

1º Aulas expositivas dialogadas; Debates, Produção de 
textos; Exposição de cartazes; Mostra de trabalhos; 
Exibições de vídeos; Trabalhos em grupo; Exercícios. 
Estudos Dirigidos; Avaliações 



131 

 

- Globalização e mercados mundiais. 
- Blocos Econômicos 

DISCIPLINA RESPONSÁVEL CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

  Globalização, Nova ordem Mundial, Países desenvolvidos e 
subdesenvolvidos, Guerra Fria. Tecnologia e Blocos econômicos 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
GEOGRAFIA 
 
 

EUROPA 
- Localização, regionalização e características naturais. 
- Aspectos demográficos, políticos, sociais e econômicos. 
- União Europeia – bloco econômico. 
- CEI – comunidade dos Estados Independentes. 
- Reconfiguração do espaço econômico e político. 

 
 
2º 

Aulas expositivas dialogadas; Debates, Produção de 
textos; Exposição de cartazes; Mostra de trabalhos; 
Exibições de vídeos; Trabalhos em grupo; Exercícios. 
Estudos Dirigidos; Avaliações 

DISCIPLINA RESPONSÁVEL CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

  Europa – União Europeia e CEI – aspectos humanos e econômicos. 
 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
GEOGRAFIA 

ÁSIA 
Localização, regionalização e características do espaço natural. 
 Aspectos demográficos, políticos, sociais e econômicos, com 
ênfase nos Tigres Asiáticos, China e Japão. 
Diversidades culturais e étnicas. 
Conflitos étnicos, políticos e religiosos. 

 
 
 
 
3º 

Aulas expositivas dialogadas; Debates, Produção de 
textos; Exposição de cartazes; Mostra de trabalhos; 
Exibições de vídeos; Trabalhos em grupo; Exercícios. 
Estudos Dirigidos; Avaliações 

DISCIPLINA RESPONSÁVEL CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

GEOGRAFIA 
HISTÓRIA 
 

- Neocolonialismo na Ásia. 
- Descolonização na Ásia. 

Aspectos do espaço Natural: relevo, hidrografia, vegetação e clima. 
Aspectos  demográficos - problemas étnicos e religiosos. 
Aspectos econômicos do Japão e o caso dos tigres asiáticos. 
Aspectos humanos e econômicos da China. 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
GEOGRAFIA 

OCEANIA 
Localização e regionalização. 

 
 

Aulas expositivas dialogadas; Debates, Produção de 
textos; Exposição de cartazes; Mostra de trabalhos; 
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Aspectos demográficos, políticos, sociais e econômicos, com 
ênfase na Austrália e Nova Zelândia. 
ANTÁRTIDA 
Localização Geográfica. 
Participação brasileira na Antártida 
Questões ambientais e pesquisas científicas. 

4º Exibições de vídeos; Trabalhos em grupo; Exercícios. 
Estudos Dirigidos; Avaliações 

DISCIPLINA RESPONSÁVEL CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

  Oceania e Antártida – Localização e aspectos físicos. 
Austrália: formação territorial, aspectos sociais e econômicos, 
problemas étnicos sociais. 
Nova Zelândia: formação territorial, aspectos sociais e econômicos 
e problemas étnicos. 
Antártida: divisão territorial, e o dilema da exploração econômica X  
pesquisa científica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ano:  (  ) 8º ano   (X ) 9º ano 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
CIÊNCIAS NATURAIS 

IDENTIFICAÇÃO DOS FENÔMENOS DA NATUREZA 
TRANSFORMAÇÃO DOS FENÔMENOS 
CONCEITOS DE FENÔMENOS QUIMICOS E FISICOS  
ÁTOMO 

 
 
 
1º 

SEMINARIOS, TRABALHO EM GRUPO,AVALIAÇÃO 
ESCRITA , ATIVIDADES 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

CIÊNCIAS NATURAIS FUNCÕES QUIMICAS, PROPRIEDADES ESPECIFICAS DA MATÉRIA E 
SUAS APLICAÇÃO  

2º TABALHOS , ATIVIDADES TEORICAS E PRÁTICAS , 
TESTES , PARTICIPAÇÃO 
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DISCIPLINA RESPONSÁVEL CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

CN 
MAT 

 
FÓRMULAS, GRÁFICOS E TABELAS 

NOÇÕES DE CÁLCULOS MATEMÁTICOS  
GRÁFICOS E TABELAS – TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

CIÊNCIAS 
 

FÍSICA / MECÂNICA 3º AVALIAÇÃO, TRABALHOS, PESQUISAS, ATIVIDADES 
PRATICAS , EXERCICIOS  

DISCIPLINA RESPONSÁVEL CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

ED. FISICA 
MAT 
CIÊNCIAS 

INTERAÇÃO MECANICA DO CORPO HUMANO  
GRAVIDADE; ESPORTE RADICAL- ATRITO E TENSÃO ( CORDA DE 
RAPEL )  
TABELAS , GRÁFICOS , CÁLCULOS 

MECÂNICA; OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS 
NOÇÕES DE GRAFICOS E TABELAS – TRATAMENTO DA 
INFORMAÇÃO. 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

CIENCIAS ENERGIA, ONDAS  4º TRABALHOS , PESQUISAS , TESTE, PARTICIPAÇÃO 
,PRATICA E ESPERIMENTO, EXERCÍCIOS. 

DISCIPLINA RESPONSÁVEL  
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

ED. FÍSICA 
MAT 
 

 SEDENTARISMO – DESUSO DO SISTEMA CORPORAL ( RELAÇÃO DE 
MÁQUINAS SIMPLES COM O TRABALHO EXERCIDO PELO CORPO 
HUMANO. 
FÓRMULAS , TABELAS E CÁLCULOS  

SISTEMA LOCOMOTOR ( FISIOLOGIA E NUTRIÇÃO ) 
NOÇÕES DE CÁLCULOS; 
TABELAS E GRÁFICOS – TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

 
  
Ano:  (  ) 8º ano   (X ) 9º ano 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
INGLÊS 

- Literaturas de países que falam a LEM; 
- Revisão: verb to be (Simple Present/ Simple Past); 
- Revisão: Present and Past Continuous. 
- Review:  Past  Simple 
                  Reflexive Pronouns 
- Vocabulário língua inglesa: Medidas em informática 
- Jogos populares, jogos cooperativos, brincadeiras, esportes e 

 
 
 
1º 

Avaliação diagnóstica; - Apresentação de trabalho: 
oral e escrito; Confecção de cartazes; músicas; 
participação em sala; filmes, atividades em grupo; 
Avaliação;  Auto avaliação 
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danças 
- William Shakespeare 
- Aspectos demográficos, políticos, sociais e econômicos nos países 
que têm o inglês como língua oficial 
- Revisão de Classes Gramaticais: substantivos, adjetivos, artigos, 
pronomes, verbos, advérbios, preposição, numeral. 

DISCIPLINAS COM 
CONTEÚDOS SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

Inglês/ Matemática 
Inglês/ Educação Física 
Inglês/Arte 
Inglês/ Geografia 
Inglês/ Português 

- Vocabulário língua inglesa: Medidas em informática. 
- Jogos populares, jogos cooperativos, brincadeiras, esportes e 
danças. - William Shakespeare 
- Aspectos demográficos, políticos, sociais e econômicos nos países 
que têm o inglês como língua oficial 
- Revisão de Classes Gramaticais: substantivos, adjetivos, artigos, 
pronomes, verbos, advérbios, preposição, numeral. 

- Present  and Past Continuous 
- Past Simple 
- Reflexive Pronouns. 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
 
INGLÊS 

- Expressão de opinião, gostos e preferências; 
- Graus de comparação; 
- Modal Verbs (Should, Must, Have to) 
- Formulação de perguntas e respostas em sala de aula, 
considerando a situação de interlocução e solicitando 
esclarecimento de forma polida. 
- Vocabulary: Health Problems. 
- Classes Gramaticais: substantivos, adjetivos, artigos, pronomes, 
verbos, advérbios, preposição, numeral. 
- Plural dos substantivos 

 
 
 
2º 

Feira Cultural; - Apresentação de trabalho: oral e 
escrito; Confecção de cartazes; músicas; participação 
em sala; filmes, atividades em grupo; Avaliação;  
Auto avaliação 

DISCIPLINA RESPONSÁVEL CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

Inglês/ Português 
 

- Classes Gramaticais: substantivos, adjetivos, artigos, pronomes, 
verbos, advérbios, preposição, numeral. 
- Plural dos substantivos 

 Graus de comparação. 
 - Modal Verbs 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 - Verbos modais;   - Apresentação de trabalho: oral e escrito; 
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LEM 
 
 

- Relative Pronouns: Who, Which, That; 
- First Conditional; 
- Second Conditional 
- Compreensão de diferentes sociopolíticas e ideológicas entre 
países que falam a LEM. 

 
3º 

Confecção de cartazes; músicas; participação em 
sala; filmes, atividades em grupo; Avaliação;  Auto 
avaliação 

DISCIPLINA RESPONSÁVEL CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

Inglês/ Português - Classes Gramaticais: substantivos, adjetivos, artigos, pronomes, 
verbos, advérbios, preposição, numeral. 
- Pronome Relativo 

- Relative Pronouns: Who, which, That. 
- First Conditional. 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

 
LEM 
 
 
 

 
- Passive Voice 
 
 

 
4º 

- Trabalho oral e escrito 
- Exercícios em sala 
- Avaliação Interdisciplinar 
- Avaliação. 

DISCIPLINA RESPONSÁVEL CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

 
Inglês/ Português 

- Classes Gramaticais: substantivos, adjetivos, artigos, pronomes, 
verbos, advérbios, preposição, numeral. 
 

- Passive Voice. 

 
Ano:  (  ) 8º ano   ( X ) 9º ano 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

ARTE VISUAIS 
E ARTES CÊNICAS 
 
 
 
 
 

IMPRESSIONISMO; OS GRANDES PINTORES IMPRESSIONISTAS 
MONET,RENOIR,DEGAS;  PÓS-IMPRESSÍONISMO 
GRANDES PINTORES PÓS-IMPRESSIONISTAS 
GAUGUIN, CÉZANNE, TOULOUSE LAUTREC. VAN GOGH 
 EXPRESSIONISMO. 
VAN GOGH:LEITURA DRAMÁTICA E ANÁLIZE DE TEXTOS TEATRAIS. 
O JUDAS EM SÁBADO DE ALELUIA (MARTINS PENA). 

 
 
1º 

TEXTOS 
IMAGENS 
VIDEOS 
LEITURA DE TEXTOS TEATRAIS. 

DISCIPLINAS COM 
CONTEÚDOS SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 
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PORTUGUÊS E LITERATURA. 
HISTÓRIA. 

 COMPREENÇAÕ E LEITURA ORAL. 
MONTAGEM DA CENA. 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

ARTES VISUAIS  
ARTES CÊNICAS 

CUBISMO:  ABANDONO DA PERSPECTIVA;  
CUBISMO ANALÍTICO E SINTÉTICO 
ELEMENTOS DA LINGUAGUEM TEATRAL:  FIGURINO, CENÁRIO  
ILUMINAÇÃO,  SONOPLÁSTIA, ADEREÇOS,  MAQUIAGEM 

 
 
2º 

PESQUISA DE IMAGENS TEXTOS E ARTÍSTAS 
PÁRTICIPANTES. 
 PESQUISA DOS ELEMENTOS DA LINGUAGEM 
TEATRAL. 

DISCIPLINA RESPONSÁVEL  
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

ARTES / MATEMÁTICA. FORMAS GEOMÉTRICAS. 
 

 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

ARTES VISUAIS  
ARTES CÊNICAS 

INFLUÊNCIA DA TECNOLOGIA EM REALIZAÇÕES ARTÍSTICAS 
ATUAIS. 
JOGOS DRAMÁTICOS COM ELEMENTOS DE AÇÃO CÊNICA. 

 
3º 

VÍDEOS, TEXTOS E IMAGENS. 
JOGOS DRAMÁTICOS. 

DISCIPLINA RESPONSÁVEL  
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

ARTES VISUAIS 
ARTES CÊNICAS. 
 
 
 
 

ARTE CONTEMPORÂNEA DO BRASIL E NO DF. 
MONTAGEM TEATRAL. 

 
 
 
4º 

PESQUISA DE ARTISTAS E OBRAS DO SÉCULO XX.  
IMAGENS, VÍDEOS E TEXTOS. 
PESQUISA SOBRE ARTÍSTAS E PRODUÇAÕ CULTURAL 
NO DF. 
PROPOSIÇÃO DE MONTAGENS DE CENAS DE TEXTOS 
BRASILEIROS. 

DISCIPLINA RESPONSÁVEL CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

ARTES,  
HISTÓRIA.  

HISTÓRIA DO DF.  

 
Ano:  (  ) 8º ano   ( X ) 9º ano 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

PD – EDUCAÇÃO 
FINANCEIRA 

-Razão; - Proporção ; -Porcentagem  
1º 

- Aulas expositivas e demonstrativas, buscando 
sempre relacionar a matemática ao cotidiano. 
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- Utilização do computador para pesquisas. 
- Trabalho em grupo e individual. 

DISCIPLINAS COM 
CONTEÚDOS SIMILARES 

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE 
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE 

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

MATEMÁTICA  - Operações básicas (soma, subtração, multiplicação e divisão), 
para melhor entendimento do aluno. 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

PD – EDUCAÇÃO 
FINANCEIRA 

- Juros simples;  Juros compostos 
 
 

2º Aulas expositivas e demonstrativas com exercícios  
individualmente; Avaliação Continuada; Aplicação de 
atividades com uso da calculadora para conceituar 
juros simples e compostos. 

DISCIPLINA RESPONSÁVEL CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

Matemática  Proporções e porcentagens. 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

PD – EDUCAÇÃO 
FINANCEIRA 
 

- Raciocínio Lógico 
- Princípio da contagem 
 

 
3º 

- Aulas  expositivas e demonstrativas com aplicação 
de exercícios; - Exercícios complementares para 
identificar a aplicação da lógica do dia a dia;  
- Utilização do diagrama de árvore para resolver 
problemas simples de contagem. 

DISCIPLINA RESPONSÁVEL CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

MATEMÁTICA 
 

 - Operações básicas (adição, subtração, multiplicação e divisão). 
- Princípio multiplicativo. 

Disciplinas /e ou Áreas afins Conteúdo Bimestre Estratégias didáticas para avaliar as Aprendizagens 

PD – EDUCAÇÃO FINANCEIRA - Probabilidade 
- Estatística 
 
 
 

 
 
4º 

- Aulas expositivas e demonstrativa om aplicação de 
exercícios; -Enfatizar os conceitos de estatística. 
Através de exercícios; - Recordar a representação de 
números racionais e irracionais; - Jogos  
matemáticos 

DISCIPLINA RESPONSÁVEL CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES 
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA 

MATEMÁTICA  - Operações básicas. - Potenciação, radiciação - Noção de espaço 
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amostral. 
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ANEXO XI– PLANEJAMENTOS – 3º CICLO – REAGRUPAMENTOS INTRACLASSE 

 BLOCO – 6º E 7º ANOS 

1) ARTE – 6º e 7º anos:  Relevância da arte:  

Da pré-história a arte tecnológica – As atividades iniciaram individualmente com texto escrito e 

desenhos nos cadernos dos alunos, desta maneira a professora pode perceber como os alunos seriam 

reagrupados por fragilidades, potencialidades e/ou em desenvolvimento. As atividades também 

desenvolveram a capacidade de interpretação e escrita.  

As atividades em grupos serão com perguntas e desenhos que foram discutidas em conjunto para uma 

unidade de ação. 

 

2) GEOGRAFIA: Uso sustentável da água – os alunos foram divididos em grupos seguindo os 

subtemas: 

a)  Dicas de economia 

b) Água no Brasil 

c) Poluição Ambiental 

d) Reaproveitamento da água 

 

Dinâmica: Apresentação por Seminário e confecção de cartazes e murais externos sobre o tema; 

 

3) INGLÊS:  
Grupo 1:  Observem atentamente as imagens, em seguida elabora dez frases usando o verbo CAN; 

Grupo 2: Elaborem  um cartaz com WORD LIST,  palavras que possam ser agrupadas por categoria: 

animals, food e places; 

Grupo 3:  Vocês deverão escolher e colocar em um cartolina a foto de uma personalidade. Em seguida 

elaborar sete perguntas e imaginar as respostas que essa personalidade daria. Uma pessoa do grupo 

irá representar o(a) entrevistado (a); 

Grupo 4: Pesquisar e palavras incorporadas no nosso dia a dia; Pesquisar em revistas brasileiras 10 

palavras escritas em inglês e recortar e colar. 

Grupo 5: Encontrar no caça-palavras nove profissões relacionadas aos desenhos apresentados, em 

seguida treinar a pronúncia que será apresentada para a turma 
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4) CIÊNCIAS NATURAIS 
a) 7º ANO – TURMAS CDE-  Reinos - os alunos foram divididos em grupos seguindo os subtemas para 

pesquisa quanto a nutrição, reprodução, classificação quanto ao tipo e número de células; formas de 

obtenção de energia, importância e/ou utilidade no cotidiano; 

b) 7º ANO – TURMAS AB – os alunos foram divididos em grupo, considerando os RFA e os níveis de 

dificuldade e cada grupo teve o desafio de acordo com os textos e atividades abaixo: 

 

GRUPO 1-  ESTUDO MOSTRA ORIGEM DO VÍRUS DA CHIKUNGUNYA NO BRASIL 

Pesquisadores descobriram que vírus provavelmente foi importado da África Central um ano antes de 

ser detectado pela primeira vez no país.  Por G1 - 27/02/2019  

 

Um novo estudo sugere que o vírus da chikungunya chegou ao Brasil pelo menos um ano 

antes do que foi detectado pelos sistemas de vigilância de saúde pública e foi importado da África 

Central. 

Cientistas do Centro de Infecção e Imunidade (CII) da Escola de Saúde Pública da Columbia Mailman 

e da Fundação Oswaldo Cruz publicaram suas descobertas na revista "Scientific Reports". 

Amostras de sangue coletadas no Instituto Nacional de Infectologia do Rio de Janeiro entre 

março de 2016 e junho de 2017 foram analisadas por meio de um teste genético. O teste identificou 40 

amostras positivas para o vírus chikungunya e negativas para o vírus da dengue e zika. 

Em seguida, os pesquisadores testaram novamente essas amostras usando um teste que pode 

verificar simultaneamente a presença do zika, todos os sorotipos do vírus da dengue, do vírus 

chikungunya e do vírus do Nilo Ocidental. O teste confirmou o teste anterior, mas realizado com maior 

sensibilidade, sugerindo que poderia identificar o vírus quando outros testes não podiam. 

14 dessas amostras, representando as datas ao longo do período de coleta de quinze meses, 

foram posteriormente analisadas usando um método desenvolvido para diagnóstico, vigilância e 

descoberta de vírus. Este novo teste possibilitou a recuperação de sequências genômicas virais quase 

completas e a identificação dos vírus como representantes do genótipo do vírus chikungunya do leste-

centro-sul-africano. 

Uma análise das quatorze sequências genômicas mostrou uma forte correlação entre a 

divergência genética e a data em que a amostra foi retirada. Isso permitiu que os pesquisadores 

identificassem um "relógio molecular" baseado no ritmo das mutações entre as amostras. O calendário 

sugeria que o vírus poderia ter circulado em 2012 e provavelmente foi importado da África Central. O 

vírus chikungunya foi relatado pela primeira vez por sistemas de vigilância de saúde pública em 2014. 

"Este estudo demonstra a importância de tecnologias de diagnóstico sensíveis que podem 

diferenciar entre essas doenças infecciosas e fornecer insights sobre as origens do surto de 

chikungunya no Brasil ", diz Thiago Moreno L. Souza, autor do estudo e professor de bioquímica da 

Fundação Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro. 

 

 Chikungunya: doença parecida com a dengue causada pelo vírus CHIKV, da família 

Togaviridae. Seu modo de transmissão é pela picada do mosquito Aedes aegypti infectado e, menos 

comumente, pelo mosquito Aedes albopictus. 

 Seus sintomas são semelhantes aos da dengue: febre, mal-estar, dores pelo corpo, dor de 

cabeça, apatia e cansaço. Porém, a grande diferença da febre Chikungunya está no seu acometimento 

das articulações: o vírus avança nas juntas dos pacientes e causa inflamações com fortes dores 

acompanhadas de inchaço, vermelhidão e calor local. 

 A febre chikungunya teve seu vírus isolado pela primeira vez em 1950, na Tanzânia. Ela 

recebeu esse nome, pois chikungunya significa “aqueles que se dobram” no dialeto Makonde da 

Tanzânia, termo este usado para designar aqueles que sofriam com o mal. A doença, apesar de pouco 
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letal, é muito limitante. O paciente tem dificuldade de movimentos e locomoção por causa das 

articulações inflamadas e doloridas, daí o “andar curvado”. 

 

1) No caderno de ciências todos devem responder as questões a seguir: 

a) Como uma pessoa pode ser contaminada com o vírus chikungunya? 

b) Quais sintomas dessa doença que a diferencia da dengue? 

c) Liste os principais entendimentos do grupo sobre a notícia relatada acima. 

d) Quando foi publicada esta notícia? 

2) O grupo deverá fazer uma notícia de rádio com 2 minutos, resumindo a notícia sobre o Estudo 

da origem do vírus no Brasil. O grupo deverá usar inicialmente como manchete a seguinte 

expressão: “Você sabe o que é relógio molecular?”  

3) Fazer uma campanha em folha A4 sobre dicas de prevenção da doença chikungunya. 

 

GRUPO 2 –  COMO FUNCIONA A TÉCNICA QUE PERMITIU A SEGUNDA CURA DO VÍRUS 

HIV NA HISTÓRIA 

Paciente infectado ficou livre do vírus após cientistas repetirem, 12 anos depois, um procedimento 

que já havia dado certo em outra pessoa: transplante de células-tronco imunes à doença - Por Guilherme 

Eler  - REVISTA Superinteressante Publicado em 6 mar 2019, 17h51 

Desde que a AIDS foi descoberta, nos anos 1980, estima-se que ela tenha tirado a vida de 35 

milhões de pessoas no mundo todo. Hoje, a infecção por HIV é relativamente fácil de controlar com a 

ajuda de medicamentos, mas a cura, porém, é raríssima: até então, só uma pessoa teria conseguido 

driblar o vírus em definitivo. 

O caso em questão ficou conhecido como o do “paciente de Berlim”, e diz respeito a Timothy 

Ray Brown, americano que vivia na capital alemã. Ele se viu livre do HIV após passar por um 

transplante de células-tronco em 2007 e, desde então, não voltou a ter carga viral detectável. 

Agora, quase 12 anos depois, a lista pode estar ganhando outro nome. De acordo com 

pesquisadores da University College London, um homem britânico deixou de sofrer com o HIV graças 

à repetição da mesma técnica utilizada uma década antes, no tratamento de Brown. O caso do 

“paciente de Londres”, como ele tem sido chamado, foi descrito em um estudo científico publicado na 

revista Nature. 

Os dois casos de sucesso têm algumas semelhanças importantes entre si. Os pacientes 

“curados” tratavam, além do HIV, também de um câncer no sangue – enquanto o mais recente 

sofria do chamado Linfoma de Hodgkin, Timothy Brown apresentava leucemia mieloide aguda. Essas 

doenças, que são raras, não apresentavam melhora mesmo com a quimioterapia. 

Como tratamento, ambos receberam transplantes não-convencionais de medula óssea. Nesse 

procedimento, os glóbulos brancos do sangue são destruídos com remédios ou radioterapia. E, depois, 

substituídos por outros, que foram doados por uma pessoa saudável. Aí, porém, aparece o pulo do 

gato que permitiu a cura: as células-tronco recebidas, nos dois casos, vieram de um doador com uma 

condição genética rara que o tornava resistente ao vírus HIV. 

Ao invés de selecionarem um doador qualquer para o transplante, os cientistas escolheram 

pessoas com uma mutação genética rara chamada “delta 32”. Essa mutação está relacionada à 

produção de uma proteína específica no gene CCR5. Sem a presença dessa proteína, o vírus HIV tem 

dificuldade de atacar os glóbulos brancos e se reproduzir dentro deles – impedindo, dessa forma, o 

avanço da AIDS. 

Segundo os pesquisadores, dois transplantes de medula óssea feitos em 2016 foram 

suficientes para fazer o HIV desaparecer por completo do sangue do “paciente de Londres” – além de 

eliminar seu câncer, é claro. Após 16 meses, o homem parou de tomar a medicação 

antirretroviral. Mesmo 18 meses depois do procedimento, o vírus HIV segue sem dar as caras. 
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Ainda que o tempo sem HIV seja significativo, o grupo responsável pela descoberta ainda é 

reticente em cravar que houve a cura definitiva. Em vez disso, o termo mais utilizado é que houve a 

“remissão” da doença. Afinal, o que foi descoberto é o mecanismo que impede a reprodução do HIV, 

não um método que o extingue por completo do organismo. O vírus, portanto, está sob controle no 

corpo do paciente, mas pode ser que não permaneça dessa forma para sempre. 

 

 Leucemia Mielóide Aguda – LMA: é um tipo de câncer que pode acontecer em qualquer idade, 

mas as pessoas com mais de 65 anos são as que mais recebem o diagnóstico. Ela não é 

hereditária, mas ainda não se sabe o porquê de seu surgimento. Sua principal característica é a 

super produção de células imaturas (que acabaram de nascer), também conhecidas por blastos 

(tipos de glóbulos brancos, responsáveis por combater as infecções). Elas passam a se 

desenvolver de forma descontrolada e param de desempenhar sua função, a de proteger o 

organismo contra as bactérias, vírus. Em grande quantidade na medula óssea, bloqueiam a 

formação dos demais componentes do sangue (glóbulos vermelhos, responsáveis pela 

oxigenação do corpo, e plaquetas, que impedem as hemorragias).  

 

1) No caderno de ciências todos devem responder as questões a seguir: 

a) Como uma pessoa pode ser contaminada com o vírus HIV? 

b) O que significa a sigla AIDS?  

c) Liste os principais entendimentos do grupo sobre a notícia relatada acima. 

d) Quando foi publicada esta notícia? 

2) O grupo deverá fazer uma “coluna de jornal” com 2 parágrafos (cada parágrafo deverá ter 5 

linhas) resumindo a notícia sobre a Técnica descrita na notícia acima. O grupo deverá usar 

inicialmente como manchete a seguinte expressão: “Não é cura, mas sim remissão da AIDS”  

3) Fazer uma campanha em folha A4 sobre dicas de prevenção para AIDS. 

 

GRUPO 3 - ITÁLIA APLICA LEI QUE AFASTA DA ESCOLA CRIANÇA QUE NÃO TOMOU 

VACINA 

De acordo com as novas regras, crianças com idade até seis anos serão excluídas do berçário e 

jardim de infância sem comprovação de vacinação.  Por Valor Online - 12/03/2019  

 

Na Itália, crianças foram orientadas a não comparecerem à escola a partir desta terça-feira (12) 

a menos que possam provar que foram adequadamente vacinadas. O fato segue meses de debate 

nacional sobre a vacinação compulsória e vem na esteira de um surto de casos de sarampo no país. 

Sob a chamada lei Lorenzin, batizada em homenagem à ex-ministra da Saúde Beatrice Lorenzin, 

que ocupou o cargo entre 2013 e 2018 e propôs a lei, as crianças devem receber uma série de 

imunizações obrigatórias antes de frequentar a escola. Elas incluem vacinas contra catapora, 

poliomielite, sarampo, caxumba e rubéola. 

De acordo com as novas regras, crianças com idade até seis anos serão excluídas do berçário e 

jardim de infância sem comprovação de vacinação. 

Já crianças e adolescentes que têm entre seis e 16 anos não podem ser proibidos de frequentar 

a escola, mas seus pais terão que pagar multa de 500 euros se não tiverem tomado todas as vacinas 

obrigatórias. 

 

BRASIL TEM 10,2 MIL CASOS DE SARAMPO E CORRE RISCO DE PERDER CERTIFICADO 

DE ERRADICAÇÃO 

Ministério atualizou números da doença nesta quinta-feira (10) - Amazonas e Roraima apresentam 

surtos. 

Por G1  10/01/2019  
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O Ministério da Saúde atualizou os casos de sarampo no Brasil: são 10.274 casos confirmados. 

Os estados do Amazonas e de Roraima apresentam surtos. Se até fevereiro o país ainda tiver novos 

casos pode perder o certificado de erradicação da doença concedido pela Organização Mundial de 

Saúde. 

O número de registros divulgado pela pasta é referente ao início de 2018 até 08/01/2019. 

Outros estados também apresentaram casos confirmados, mas não estão em surto da doença. 

CASOS DE SARAMPO NO BRASIL 
ESTADO CASOS CONFIRMADOS 

AMAZONAS 9.778 
RORAIMA 355 

SÃO PAULO 3 
RIO DE JANEIRO 19 

RIO GRANDE DO SUL 45 
RONDÔNIA 2 

BAHIA 2 
PERNAMBUCO 4 

PARÁ 61 
DISTRITO FEDERAL 1 

SERGIPE 4 
TOTAL 10.274 

Fonte: Ministério da Saúde 
 

De acordo com o Ministério, os casos estão relacionados à importação do genótipo do vírus 

(D8), o mesmo que circula na Venezuela. A melhor forma de se prevenir contra o sarampo é por meio 

da vacinação: as doses estão disponíveis nas unidades do Sistema Único de Saúde (SUS). 

*Certificado em risco: O Brasil tem um modelo considerado exemplar quando o assunto é 

calendário de vacinação, mas a oferta de vacinas no SUS não tem sido suficiente para garantir a taxa 

desejável de cobertura vacinal da população. Por causa disso, em 2017 o país teve o menor índice de 

vacinação em crianças menores de 1 ano em 16 anos. Todas as vacinas recomendadas para adultos 

estão abaixo da meta de cobertura ideal. Para o ministério, parte do problema está na falta de 

conhecimento de parcela da população que não conviveu com as doenças como sarampo e 

poliomelite e desconhece as sequelas que elas deixam.  

O calendário extenso de vacinação, uma conquista dos avanços da ciência, também faz com 

que algumas pessoas não voltem para completar as doses necessárias em alguns casos ou priorizem 

uma ou outra vacina. As notícias falsas sobre as vacinas e supostos efeitos adversos também são um 

problema.  

Em agosto de 2018, o Ministério da Saúde criou um canal exclusivo para combate às 

chamadas fake news. Através de um número de Whatsapp, a pessoa pode encaminhar uma 

mensagem duvidosa que foi recebida e checar diretamente com o ministério. 
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1) No caderno de ciências 

todos devem responder as 

questões a seguir: 

a) Como uma pessoa 

pode ser contaminada com 

sarampo? 

b) Quais são os 

sintomas do Sarampo? 

c)  Liste os principais 

entendimentos do grupo 

sobre as notícias relatadas 

acima. 

d) Quando foram 

publicadas esta notícias? 
 

2) Em uma folha A4 o 

grupo fará uma campanha 

contra as fake news 

relacionado com os temas 

das notícias. 
 

4) O grupo deverá 

fazer uma notícia de rádio 

com 2 minutos, resumindo a 

notícia sobre os casos de 

Sarampo no Brasil. O grupo 

deverá usar inicialmente 

como manchete a seguinte 

expressão: “O Ministério 

da Saúde atualizou os 

casos de sarampo no 

Brasil: são 10.274 casos 

confirmados” 
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GRUPO 4 - BRASIL TEM 10,2 MIL CASOS DE SARAMPO E CORRE RISCO DE PERDER 

CERTIFICADO DE ERRADICAÇÃO 

Ministério atualizou números da doença nesta quinta-feira (10) - Amazonas e Roraima apresentam 

surtos. 

Por G1  10/01/2019  

CASOS DE SARAMPO NO BRASIL 

 

O Ministério da Saúde atualizou os casos de 

sarampo no Brasil: são 10.274 casos confirmados. Os 

estados do Amazonas e de Roraima apresentam 

surtos. Se até fevereiro o país ainda tiver novos 

casos pode perder o certificado de erradicação da 

doença concedido pela Organização Mundial de Saúde. 

O número de registros divulgado pela pasta é 

referente ao início de 2018 até 08/01/2019. Outros 

estados também apresentaram casos confirmados, 

mas não estão em surto da doença. 

De acordo com o Ministério, os casos estão relacionados à importação do genótipo do vírus 

(D8), o mesmo que circula na Venezuela. A melhor forma de se prevenir contra o sarampo é por meio 

da vacinação: as doses estão disponíveis nas unidades do Sistema Único de Saúde (SUS). 

*Certificado em risco: O Brasil tem um modelo considerado exemplar quando o assunto é 

calendário de vacinação, mas a oferta de vacinas no SUS não tem sido suficiente para garantir a taxa 

desejável de cobertura vacinal da população. Por causa disso, em 2017 o país teve o menor índice de 

vacinação em crianças menores de 1 ano em 16 anos. Todas as vacinas recomendadas para adultos 

estão abaixo da meta de cobertura ideal. Para o ministério, parte do problema está na falta de 

conhecimento de parcela da população que não conviveu com as doenças como sarampo e 

poliomelite e desconhece as sequelas que elas deixam.  

O calendário extenso de vacinação, uma conquista dos avanços da ciência, também faz com 

que algumas pessoas não voltem para completar as doses necessárias em alguns casos ou priorizem 

uma ou outra vacina. As notícias falsas sobre 

as vacinas e supostos efeitos adversos 

também são um problema.  

Em agosto de 2018, o Ministério da 

Saúde criou um canal exclusivo para 

combate às chamadas fake news. Através de 

um número de Whatsapp, a pessoa pode 

encaminhar uma mensagem duvidosa que 

foi recebida e checar diretamente com o 

ministério. 

 

 
 
 

 

 

1) No caderno de ciências todos 

devem responder as questões a seguir: 

a) Como uma pessoa pode ser 

contaminada com sarampo? 

ESTADO CASOS CONFIRMADOS 

AMAZONAS 9.778 
RORAIMA 355 

SÃO PAULO 3 
RIO DE JANEIRO 19 

RIO GRANDE DO SUL 45 
RONDÔNIA 2 

BAHIA 2 
PERNAMBUCO 4 

PARÁ 61 
DISTRITO FEDERAL 1 

SERGIPE 4 
TOTAL 10.274 
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b) Quais são os sintomas do Sarampo? 

c) Liste os principais entendimentos do grupo sobre a notícia. 

d) Quando foi publicada a notícia? 
 

2) Em uma folha A4 o grupo fará uma campanha de prevenção ao SARAMPO. 
 

3) O grupo deverá um gráfico de barras, folha A4 ou QUADRICULADA. Com o auxílio da tabela com 

os casos confirmados de sarampo em alguns estados brasileiros. No eixo vertical colocar os 

numerais em ordem decrescente e no eixo horizontal colocar os estados. Segue abaixo um 

gráfico de barras para exemplificar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO 5 - CONFIRMADA A 4ª MORTE POR DENGUE EM 2019 NO DF 

A região de Saúde Leste, composta por Paranoá, São Sebastião e Jardim Botânico é onde atualmente 

ocorre a maior incidência da doença -  Repórter Nacional  em 12/03/2019 

 

O Distrito Federal confirmou a 4ª morte por dengue este ano. A vítima foi o produtor cultural 

Diogo Mateus Gama. No mesmo período do ano passado não houve registros de óbitos por dengue na 

capital federal. 

Os casos de dengue também aumentaram. De acordo com dados da Secretaria de Saúde, já 

são 1.928 notificações da doença. Dessas, 279 casos foram confirmados. O aumento de casos de 

dengue no DF é causado pela circulação de um novo sorotipo da doença.  

A melhor forma de prevenção da doença é evitar os focos do mosquito. Para isso, é necessário 

ficar atento aos recipientes que podem acumular água, já que é nesse ambiente que as larvas dos 

insetos de desenvolvem - principalmente nas residências e na vizinhança. 

A região de Saúde Leste, composta por Paranoá, São Sebastião e Jardim Botânico é onde 

atualmente ocorre a maior incidência da doença, com 532 casos prováveis de dengue. 

 

CASOS DE DENGUE NO DF AUMENTAM 220% EM UM ANO 

Foram 1.142 registros até o dia 16 de fevereiro, contra 355 no mesmo período de 2018. 

'Situação continua preocupante', diz Secretaria de Saúde.  Publicado no DF G1e TV Globo 27/02/2019  
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O Distrito Federal teve um aumento de mais de 220% nos casos prováveis de dengue neste 

ano em comparação com 2018, segundo boletim divulgado pela Secretaria de Saúde nesta quarta-

feira (27). Foram 1.142 registros até o dia 16 de fevereiro, contra 355 no mesmo período do ano 

passado. 

De acordo com o documento, houve uma explosão no número de casos na região central – que 

abriga Asa Norte, Asa Sul, Cruzeiro, Lago Norte, Lago Sul, Sudoeste, Octogonal e Varjão. Juntas, as 

ocorrências dessas oito regiões do DF saltaram de 19 casos no ano passado para 64 em 2019. 

O boletim diz que o desenvolvimento "acelerado" da doença no DF "persiste e a situação 

epidemiológica continua preocupante". A pasta aponta que o cenário atual é atípico porque em anos 

anteriores o aumento dos registros ocorreu no final do verão e início do outono – entre março e junho. 

Mortes 

O levantamento da secretaria mostrou ainda que, somente no início deste ano, a capital já 

contabilizou três mortes – 2 moradores do DF e 1 pessoa que vivia em outro estado, mas recebeu 

atendimento nas unidades de saúde de Brasília. 

Índice de casos suspeitos 

Além do número de casos prováveis, a pasta também calcula o índice de casos suspeitos para 

cada 100 mil habitantes. Nessa conta, a cidade com maior proporção no DF é São Sebastião.  

Na região foram 250 ocorrências para cada 100 mil pessoas – uma das três mortes por dengue 

ocorreu em São Sebastião. Na tarde desta quarta-feira, em menos de uma hora, agentes da Vigilância 

Ambiental encontraram muitas larvas do mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue, da zika e 

da chikungunya – em casas da região. À reportagem, o chefe do núcleo de vigilância ambiental de São 

Sebastião, Milton Coutinho, disse que a população precisa ajudar a combater o mosquito. 

 

1) No caderno de ciências todos devem responder as questões a seguir: 

a) Como uma pessoa pode ser contaminada com o vírus da dengue? 

b) Quais atitudes podem e devem ser tomadas, pela população, para reduzir os casos de dengue 

no DF? 

c) Liste os principais entendimentos do grupo sobre as notícias apresentadas acima. 

d) Quando foram publicadas as notícias? 

2) O grupo deverá fazer uma notícia de rádio com 2 minutos, resumindo a notícia sobre do aumento 

de casos no DF. O grupo deverá usar inicialmente como manchete a seguinte expressão: “ 

relógio molecular?”  

3) Fazer uma campanha em folha A4 sobre dicas de prevenção da doença. 

 

 

 

4) HISTÓRIA: Os alunos foram divididos em grupos para apresentação de seminários e jogral, 

conforme atividades nos textos apresentado: 

 

GRUPO 1 - QUAL É A ORIGEM DO BUMBA-MEU-BOI E O QUE ELE REPRESENTA? 

 

O primeiro registro da festa apareceu em 1840, num pequeno 

jornal de Recife chamado O Carapuceiro, mas sua origem é 

certamente mais antiga. Alguns historiadores associam seu 

nascimento à expansão, no Nordeste, do chamado Ciclo do Gado – 

quando, a partir do século XVII, o animal ganhou grande importância 

nas fazendas da região. 



148 

 

Apesar de o bumba-meu-boi ser uma manifestação típica do folclore brasileiro, ele lembra 

um pouco os autos medievais – encenações simples, com linguagem 

popular e, em geral, falando da luta do bem contra o mal. “O boi é 

um dos folguedos (festa popular) mais representativos da cultura 

brasileira, pois reúne traços de três grandes ramos da formação do 

nosso povo: europeu, indígena e afro-negro”, afirma Américo 

Pellegrini Filho, folclorista da Universidade de São Paulo (USP). A 

apresentação, que ocorre principalmente em festas juninas, mostra 

as relações desiguais entre senhores de engenho, escravos e 

indígenas, numa sutil crítica social. 

Existem enredos diferentes, mas numa das histórias mais 

populares um casal de escravos enfrenta a fúria de um senhor de 

engenho após matar um boi da fazenda. 

Os dois, então, tentam de tudo para ressuscitar o bicho. As 

pessoas que assistem e dançam durante a exibição do grupo 

folclórico, que pode durar horas, são chamadas de brincantes e 

também dão um tom religioso à festa, pois agradecem graças 

alcançadas e fazem promessas ao boi. O curioso é que a palavra 

bumba exprime o suposto som de uma pancada do chifre do boi.  

Assim, bumba-meu-boi significaria algo como “Chifra, meu 

boi!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Revista Superinteressante - https://super.abril.com.br/mundo-estranho/qual-e-a-origem-do-bumba-meu-boi-e-o-que-ele-

representa/ 

Santa Catarina – Boi de mamão 

Pará e Amazonas  - Boi-bumbá 

Pernambuco – Boi-calemba 

Maranhão, Rio Grande do Norte e Alagoas – Bumba 

meu boi 

Rio Grande do Sul - Boizinho 

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/qual-e-a-origem-do-bumba-meu-boi-e-o-que-ele-representa/
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/qual-e-a-origem-do-bumba-meu-boi-e-o-que-ele-representa/
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Publicado em 18/04/2011 – revisado em 04/072018 

 

Você já conhece a história do boi e 

também um pouco como é representado em 

lugares diferentes. Agora, leia uma das letras 

dos trovadores repentistas catarinenses para a 

festa do boi:  

 

 Em grupos, você e seus colegas vão 

organizar uma representação da história do boi 

com o acompanhamento da letra da canção 

acima. 

a) Para acompanhar a representação, 

cada grupo constrói um boi utilizando materiais 

variados. 

 

 

 

GRUPO 2 - MARACATU RURAL 
 

O Maracatu Rural é uma manifestação 

cultural de Pernambuco, na qual figuram os 

conhecidos caboclos de lança. É conhecido 

também como Maracatu de Baque Solto. O 

Maracatu Rural mais antigo é o Cambinda 

Brasileira. O grupo foi fundado em 1898 e a sede 

permanece no mesmo lugar, no Engenho do 

Cumbe, Nazaré da Mata, Zona da Mata de 

Pernambuco. 

O Maracatu Rural significa para seus integrantes algo a mais que uma brincadeira: é uma 

herança secular, motivo de muito orgulho e admiração. É formado por pessoas simples, 

principalmente por trabalhadores rurais, que com as mesmas mãos que cortam cana, lavram a 

terra e carregam peso, bordam golas de caboclo, cortam fantasias, enfeitam guiadas, relhos e 

chapéus; dedicando-se ao bem mais valioso que possuem: a cultura. 

O cortejo do Maracatu Rural diferencia-se dos outros maracatus por suas características 

musicais próprias e pela essência de sua origem refletida no sincretismo de seus personagens. A 

orquestra é formada por instrumentos de percussão e sopro transmitindo sonoras simbologias. 

Uma apresentação deste se constitui em um ritual magnífico. É todo um conjunto espetacular de 

criatividade e beleza, que formam uma representação simbólica notável, deixando a todos 

encantados. 

Eu vou sair pela cidade 

Vou usar minha razão 

Eu vou mudar esta história  

Com o meu boi de mamão 

 

Vou acabar co’esta tristeza 

De ver meu povo chorar  

Eu quero ver muita folia 

Quero ver meu boi brincar  

 

É a maricota dançando na rua 

Mostrando que a luta não pode parar  

É o jaraguá com a meninada 

É o povo unido no mesmo lugar 

 

É o vaqueiro na peça do boi 

Aprendeu com a vida não pode errar  

Oi abram alas minha gente 

Que a Bernúncia quer passar 

 

Eu vou botá meu boi na rua 

Quero ver meu boi brincar. 

Maracatu rural - Pernambuco 
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Um dos elementos sagrados do maracatu é a Calunga, 

também chamada de boneca, sempre presente ao cortejo 

das nações africanas, do qual se originou o nosso maracatu.  

Até os nossos dias a Calunga faz parte do ritual do 

maracatu, encarnando nos seus axés a força dos 

antepassados do grupo. Em sua honra são cantadas, ainda 

dentro da sede, as primeiras loas, quando a Calunga é 

retirada do altar pela dama-do paço e passa às mãos da 

rainha, que a entrega à baiana mais próxima e assim se 

sucede, de mão em mão até retornar novamente às mãos da 

soberana. 

Calung é um elemento sagrado dos Candomblés de Pernambuco, no Brasil. Deu origem e 

passou a ser a figura central nos cortejos. É uma boneca 

ricamente vestida e que simboliza uma entidade ou rainha já 

morta. Sem ela o Maracatu não sai. 

Fonte: https://www.visiteobrasil.com.br/sudeste/pernambuco/folclore/conheca/maracatu-rural 

MARACATU BAQUE VIRADO (MARACATU NAÇÃO) 

 

Nas ruas da Região Metropolitana do Recife o 

som do batuque de um maracatu nação pode ser 

ouvido ao longe, especialmente nos meses que 

antecedem o Carnaval. É como se fosse o coração 

da cidade. O maracatu nação, também conhecido 

como maracatu de baque virado, é uma 

manifestação cultural performática que  engloba 

música e dança. 

As exibições dos maracatus de baque virado 

são em forma de um cortejo real, onde seus 

integrantes usam fantasias ricamente 

adornadas. Os personagens que 

compõem o cortejo variam de grupo para grupo, e cada um possui uma função e significados 

próprios. Em geral a comitiva é formada por porta estandarte, dama do paço, damas de frente, 

baiana de cordão ou catirinas, baianas ricas, a corte, os soldados, os vassalos, o caboclo 

arreiamá ou de pena, o rei e a rainha. Estes últimos desfilam protegidos por um grande pálio 

colorido – símbolo real – chamado de umbrela, carregado por um pajem. 

O cortejo sempre é acompanhado por um grupo percussivo, o batuque, composto por alfaias 

(grandes tambores de cordas) mais caixas de guerra, gonguê e mineiro (espécie de ganzá). 

Alguns maracatus introduziram novos instrumentos em seus batuques: o agbê e o atabaque. 

Todos cantam loas e toadas para louvar os ancestrais. 

Cada nação de maracatu é única. Cada uma possui seu sotaque próprio, sua forma 

particular de tocar, sua identidade percussiva. E onde tem baque de maracatu é impossível ficar 

parado, começa-se logo a dançar. Entre os maracatus nação a dança não é coreografada.  

Os corpos do integrantes do brinquedo reverberam o batuque ritmado dos tambores em 

gestos dançados  livremente. “A vibração extraída dos tambores de corda pelos batuqueiros é 

percebida visualmente em todos os movimentos dos passistas que compõem o cortejo, que 

Boneca Calunga no maracatu rural - 
Pernambuco 

 

Maracatu baque Virado - Pernambuco 
 

https://www.visiteobrasil.com.br/sudeste/pernambuco/folclore/conheca/maracatu-rural


151 

 

bailam e rodopiam como se envolvidos hipnoticamente pela rítmica dos tambores, conforme são 

tocados”. 

Não há um consenso sobre as origens dos maracatus nação, mas é certo que eles têm uma 

relação estreita com práticas religiosas de terreiro (candomblé ou xangô, como é conhecido em 

Pernambuco, jurema e umbanda). As calungas, bonecas conduzidas pelas damas do paço, 

expressam a síntese da dimensão sagrada onde os axés do maracatu estão depositados. Elas 

simbolizam antigos ancestrais (eguns) ou orixás. 

A história dos maracatus de baque virado é complexa e marcada por muitas permanências e 

ressignificações ao longo dos anos. São construções culturais conscientes, que estão presentes 

na forma de tocar, cantar e dançar que caracterizam uma manifestação cultural que faz pulsar o 

carnaval do grande Recife. 

 

MARACATU NAÇÃO X MARACATU RURAL 

O maracatu nação, também conhecido como baque virado, é típico 

da zona metropolitana de Recife e é o ritmo afro-brasileiro que existe há 

mais anos. Os registros históricos indicam a possibilidade de ter surgido 

no ano de 1711. 

O batuqueiro e os instrumentos usados por ele são muito 

importantes nesse tipo de maracatu. Enquanto isso, o caboclo de lança é 

a figura mais importante do maracatu rural. 

Enquanto o maracatu 

nação surge como o cortejo de 

uma corte, no maracatu rural o 

cortejo representa as 

brincadeiras dos trabalhadores 

rurais.  

Além disso, a composição do cortejo, bem como os 

seus personagens são outros elementos que diferenciam 

ambas manifestações. 
 

FONTE: https://www.todamateria.com.br/maracatu/ 

 

GRUPO 3 - FREVO 

A origem do frevo vem de uma brincadeira portuguesa trazida 

para o Brasil colonial, que compreendia gracejos e peças entre 

amigos, os comes e bebes e o uso de limas-de-cheiro, que eram 

jogados por grupos ou individualmente.  

Em 1855, num Congresso das Sumidades Carnavalescas, 

decide-se que o carnaval passaria a existir nos moldes europeus, em 

“nome da ordem e manutenção dos bons costumes”. Todos os 

Estados, menos Pernambuco, aderem ao novo modelo – e aqui 

começamos a entender o que o frevo possui de resistência cultural.  

 Na virada do Século 

XIX para o Século XX, Recife 

era o foco de agitação de um Estado que pregava o 

Caboclo de lança 

Maracatu Nação e os batuqueiros 

https://www.todamateria.com.br/maracatu/
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nacionalismo, a República e a libertação dos escravos. As classes trabalhadoras começam a se 

organizar, e esta relação entre as organizações trabalhistas e os clubes, blocos e troças 

carnavalescas pode ser percebida ainda hoje nos nomes destas agremiações – Pás, Abanadores 

de Olinda, Lenhadores do Recife, Vassourinhas.  

Esta é a época também de uma expansão urbana da cidade do Recife, e é neste novo 

espaço público, urbanizado, que o frevo encontra o seu lugar e se desenvolve. Um lugar de certa 

forma de lutas e de diferenciadas posições políticas. O caráter de resistência do frevo, que talvez 

não seja tão evidente num primeiro olhar, dada a sua absorção por praticamente todas as classes 

sociais, é outro aspecto bastante enfatizado no dossiê.  

 

Em 2012, o Frevo: expressão artística do Carnaval 

de Recife foi incluído na Lista Representativa do 

Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade da Unesco. 

A riqueza melódica, criatividade e originalidade 

proveniente da grande mescla com gêneros diversos, 

somadas à inventividade e capacidade criadora dos seus 

compositores, engrandecem e legitimam as múltiplas 

identidades, assim como a diversidade cultural do povo 

brasileiro. As bandas militares e suas rivalidades, os 

escravos recém-libertos, os capoeiras, a nova classe operária e os novos espaços urbanos foram 

elementos definidores da configuração do Frevo. 

 

GRUPO 4 - RODA DE CAPOEIRA 
 

A capoeira é ao mesmo tempo uma luta e uma arte. 

Mas você sabia que durante muito tempo a capoeira foi 

proibida no Brasil?  

Quem vê crianças pequenas jogando capoeira nas 

escolas ou rodas de capoeira com a apresentação de 

grandes mestres nem pode imaginar que essa conhecida 

forma de expressão das raízes negras era mal-vista e 

considerada perigosa. Para jogar capoeira precisamos de 

um ritmo, ditado pelo atabaque, pelo berimbau e pelo agogô. 

Essa música é bem característica. Dois parceiros, de acordo 

com o toque do berimbau, executam movimentos de ataque, 

defesa e esquiva. 

No início do século XIX, no Rio de Janeiro, bandidos e malfeitores eram chamados de 

capoeiras, como registrou o escritor Manuel Antônio de Almeida, em "Memórias de um Sargento 

de Milícias". Em 1888, a escravidão foi oficialmente abolida no Brasil. Muitos negros libertos não 

tinham como sobreviver e acabaram na marginalidade.  

Durante muito tempo a capoeira foi proibida, na década de 1930 a capoeira já tinha 

adquirido um novo status em nossa sociedade. O próprio presidente Getúlio Vargas convidou um 

grupo de capoeira para se apresentar oficialmente no Palácio do Catete.  

O dia 15/07/2008 vai ficar marcado na memória dos 

Mestres de Capoeira, dos capoeiristas e de todos os 

admiradores de uma das maiores expressões culturais afro-

brasileiras: a Capoeira. Essa é a data em que a manifestação foi 
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reconhecida como Patrimônio Cultural Brasileiro e registrada como Bem Cultural de Natureza 

Imaterial. 

 

 

 

 

GRUPO 5 - FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO – PIRENÓPOLIS 

 

A Festa do Divino Espírito Santo acontece no domingo 

de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. A data 

comemora a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos de 

Jesus Cristo e é realizada em diversas cidades do País. Fiéis 

recorrem ao Espírito Santo com pedidos e promessas, em 

busca dos mesmos milagres solicitados aos santos da igreja 

católica. 

No Brasil esta representação dramática foi introduzida, 

sob autorização da Coroa, pelos jesuítas com o objetivo de 

catequizar os gentios e escravos africanos, mostrando nisto o poder da fé cristã. Por todo o Brasil 

encontramos as Cavalhadas sendo representada, em diferentes épocas, prova de que esta 

manifestação folclórica nada tem a ver, de origem, com a Festa do Divino ou a Pentecostes, como 

é no caso de Pirenópolis. 

Introduzida em Pirenópolis em 1826, pelo Padre Manuel 

Amâncio da Luz, como um espetáculo chamado de "O 

Batalhão de Carlos Magno". Pirenópolis manteve forte esta 

tradição, uma porque os primeiros colonizadores desta antiga 

cidade mineradora eram, em sua maioria, portugueses 

oriundos do norte de Portugal, local onde mais se resistiu à 

invasão moura, outra porque o caráter centralizador da 

população dominante viu com bons olhos o efeito separatista 

entre as classes sociais. Porém o que mais motiva a 

população a manter viva a infindável rixa entre mulçumanos e cristão é a beleza do espetáculo e o 

prazer pela montaria. 

Os Mascarados são tão grande atração quanto os cavaleiros mouros e cristãos. Conhecidos 

também como "Curucucús", por causa do som que emitem, são pessoas que se vestem com 

máscaras, roupas coloridas, luvas e botas. Mudam a voz 

ao falar e cobrem todo o corpo para que ninguém os 

reconheçam. 

Enfeitam seus cavalos com fitas, tecidos, plantas e 

tudo quanto a criatividade mandar. Tradicionalmente 

existe vários tipos. Os mais tradicionais são aqueles com 

máscara de cabeça de boi, seguindo pelos que usam 

máscaras de onça, máscara de homem, e mais 

recentemente apareceram aqueles com máscaras de 

borracha, com cara de monstro, desfocando um pouco a 

originalidade da Festa.  

Mas isso não diminui a beleza e o entusiasmo 

dos Mascarados, que já no sábado saem às ruas à 
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galope em algazarra. Pedem com vozes fanhosas cervejas e cigarros aos transeuntes e divertem 

a população com suas acrobacias e brincadeiras. 

A Festa do Divino de Pirenópolis foi registrada como Patrimônio Cultural imaterial brasileiro, 

reconhecido pelo IPHAN, em 15/04/2010.  

 

4) PORTUGUÊS  
a) 6º anos – ABC 

 

Grupo 1 - Bullying: ‘brincadeiras’ que ferem.                

                           

 Ameaças, agressões, humilhações... A escola 

pode se tornar um verdadeiro inferno para crianças 

que sofrem nas mãos de seus próprios colegas, ainda 

mais nos dias de hoje, em que a internet pode potencializar os efeitos devastadores do bullying.  

 Você sabe o que é isso? Onde e como ele ocorre? Você já ouviu falar de bullying? O termo em 

inglês pode causar estranhamento a muita gente, mas as atitudes agressivas intencionais e repetitivas que 

ridicularizam, agridem e humilham pessoas – tão comum entre crianças e jovens – é muito familiar a todos. 

A palavra inglesa 'bully' significa valentão, brigão. Atos como empurrar, bater, colocar apelidos ofensivos, 

fazer gestos ameaçadores, humilhar, rejeitar e até mesmo ameaçar sexualmente um colega dentro de uma 

relação desigual de poder, seja or idade, desenvolvimento físico ou relações com o grupo são classificados 

como bullying.  

 O problema pode ocorrer em qualquer ambiente social – em casa, no clube, no local de trabalho 

etc –, mas é na escola que se manifesta com mais frequência. (...) O Bullying é um problema mundial, 

encontrado em qualquer escola, não se restringindo a um tipo específico de instituição. Esse 'fenômeno' 

começou a ser pesquisado há cerca de dez anos na Europa, quando se descobriu que ele estava por trás de 

muitas tentativas de suicídio entre adolescentes. Geralmente os pais e a escola não davam muita atenção 

para o fato, que acreditavam não passava de uma ofensa boba demais para ter maiores consequências. No 

entanto, por não encontrar apoio em casa, o jovem recorria a uma medida desesperada. E no Brasil a 

situação não é diferente. (...)  

 Quem já não teve um apelido ofensivo na escola? Ou mesmo sofreu na mão de um grupo de 

colegas que o transformava em 'bode expiatório' de brincadeiras no colégio? Exemplos não faltam. Entre 

alguns deles está o da gaúcha Daniele Vuoto, que conta toda a sua história em um blog onde também 

discute sobre o assunto e troca experiências com outras vítimas desse tipo de agressão, psicológica, física e 

até de assédio sexual. (...) “O aluno alvo de bullying se culpa muito pelo que acontece, e é preciso 

esclarecer isso: um aluno que agride outro, na verdade, também precisa de ajuda, pois está diminuindo o 

outro para se sentir melhor, e certamente não é feliz com isso, por mais de demonstre o contrário. A turma 

entra na onda por medo, não por concordar. Enxergar a situação dessa forma pode ajudar muito", conta 

Daniele.  

 Porém, a realidade de vítimas que sofrem em silêncio, como Daniele explica em seu blog, está 

mudando. Além de atitudes como a da estudante, em que pessoas utilizam a internet para procurar ajuda e 

trocar experiências, o assunto vem ganhando corpo.  
(Disponível em: HTTP//WWW.educarede.org.br/educa/índex.cfm?pg ) 

1. No caderno de português todos devem responder as questões a seguir: 

a. Como o autor define bullying? 
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b. Segundo o texto, esse tipo de atitude precisa ser seriamente enfrentado. Qual é a opinião de vocês?  

c. Que soluções vocês apontariam para o problema?  

d. Vocês conhece ou já ouviram falar de alguém na nossa escola, vítima de bullying?  

2. Retire do texto: 

a) Três palavras com mais letras do que fonemas 

b) Três palavras com o mesmo número de letras e fonemas 

c) Uma palavra escrita com S, mas com som de Z  

d) Uma palavra escrita com X, mas com som de S 

3. Fazer uma campanha em folha A4 contra a prática do bullying. 

 

Grupo 2 – Violência sexual infantil e adolescente 

A escola pode interromper o ciclo da violência sexual 

POR: Gabriela Portilho 01 de Maio de 2011 

 

A violência sexual é o segundo tipo de violência mais comum 

contra crianças de zero a nove anos, respondendo por 35% do total 

das notificações de violência infantil no país. As informações foram divulgadas esta semana com base em 

um estudo preliminar feito pelo sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA), do Ministério da 

Saúde. 

Só em 2011, foram registrados 14.625 casos de violência doméstica, sexual, física e outras agressões 

contra crianças menores de dez anos. A maior parte das agressões ocorreu na residência da criança 

(64,5%), em sua maioria, por pais e outros familiares, ou alguém do convívio muito próximo da criança e do 

adolescente, como amigos e vizinhos. 

Segundo a Classificação Internacional das Doenças, durante o abuso sexual, o agressor utiliza do seu 

desenvolvimento psicossocial mais adiantado do que o da criança ou adolescente para obter satisfação 

sexual - o que pode ser feito tanto por meio da violência física, ameaças ou simples indução da sua 

vontade. Mas nem sempre o abuso sexual envolve contato ou violência física. Práticas de voyerismo, 

exibicionismo, telefonemas obscenos e produção de fotos também estão inclusos dentro desta categoria. E 

na identificação destes casos, a escola tem um papel imprescindível, já que as crianças passam por lá boa 

parte do seu dia. O problema é que muitos professores ainda não estão preparados para reconhecer estes 

casos e auxiliar os alunos. 

 Para Claudia Ribeiro, especialista em violência sexual do departamento de Educação da 

Universidade de Lavras, em Minas Gerais, um grande passo seria instaurar nos cursos de licenciatura 

disciplinas obrigatórias que abordem a educação sexual e, sobretudo, os casos de violência, para que, 

diante dos frequentes casos de abuso, em sala de aula, os professores estejam preparados para identificá-

los e saber quais procedimentos tomar. "Muitos educadores ainda não sabem o que fazer diante destas 

situações, mas muitas vezes, eles são os únicos que podem interromper o ciclo da violência", afirma. 

Como prevenir - Como os casos de abuso sexual são de difícil prevenção, e em muitas vezes, 

praticados dentro da própria família, uma relação aberta com as crianças é fundamental. 

Dialogue - O maior ressentimento das crianças abusadas, principalmente meninas, é não serem 

acreditadas pelas mães. 

Construa uma rede de apoio - Conheça bem as pessoas com as quais as crianças estão envolvidas na 

ausência dos pais no lar. A maioria dos atos de abuso intra e extrafamiliar ocorrem quando a criança 

encontra-se as sós com jovens e adultos na própria casa ou na casa de conhecidos. 

https://novaescola.org.br/autor/65/gabriela-portilho
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Crie vínculos de amor. Crianças bem tratadas, criadas em um ambiente de segurança e confiança 

crescem sentindo-se dignas e aprendem a retribuir o afeto. 

Na escola 

Além dos sinais psicológicos e físicos o comportamento escolar pode trazer indicativos de algo não 

vai bem. Vale à pena ficar atento aos seguintes sinais: 

- Assiduidade e pontualidade exageradas, quando ainda frequenta a escola. Chega cedo e sai tarde 

da escola, demonstra pouco interesse ou mesmo resistência em voltar para casa após a aula. 

- Queda injustificada na frequência escolar. 

- Dificuldade de concentração e aprendizagem resultando em baixo rendimento escolar. 

- Não participação ou pouca participação nas atividades escolares. 

- Surgimento de objetos pessoais, brinquedos, dinheiro e outros bens, que estão além  

das possibilidades financeiras da criança/adolescente e da família, pode ser indicador de favorecimento 

e/ou aliciamento. Se isso ocorre com várias crianças da mesma sala ou série pode indicar até mesmo ação 

de algum pedófilo na região. 

- Tendência ao isolamento social com poucas relações com colegas e companheiros. 

- Relacionamento entre crianças e adultos com ares de segredo e exclusão dos demais. 

- Dificuldade de confiar nas pessoas à sua volta. 

- Fuga de contato físico. 

 Diante de qualquer caso de abuso,  suspeito ou confirmado, profissionais de saúde e professores 

devem denunciar. Aliás, é uma obrigação legal. Assim que se der conta de casos de violência, denunciem 

por meio do Disque-Denúncia, e no caso das escolas, acionem imediatamente o conselho tutelar. 

 https://novaescola.org.br/conteudo/1583/a-escola-pode-interromper-o-ciclo-da-violencia-sexual 

 

Vocabulário:  

Voyerismo: interesse sexual ou a prática de espionagem sobre as pessoas envolvidas em 

comportamentos íntimos. 

 

No caderno de português todos devem responder as questões a seguir: 

1. Entre os tipos de violência, em que lugar se encontra a violência sexual? E em qual local ela é mais 

frequente e quem é o agressor mais comum? 

2. Cite alguns dos sinais que podem indicar que uma criança está sofrendo violência sexual: 

3. De acordo com o texto quais as medidas para prevenir a violência sexual infantil? 

4. Que soluções vocês apontariam para o problema?  

5. Retire do texto: 

a) Três palavras com mais letras do que fonemas 

b) Três palavras com o mesmo número de letras e fonemas 

c) Uma palavra escrita com S, mas com som de Z  

d) Uma palavra escrita com X, mas com som de S 

6. Fazer uma campanha em folha A4 contra a violência sexual fortalecendo a pessoa a procurar ajuda e 

denunciar. Telefone: 100 Geral e 180 para casos de violência contra a mulher. 

 

Grupo 3   - Violência psicológica: age como gotas de água sobre a pedra 

Quando pensamos na palavra maus-tratos, automaticamente vem 

à mente a imagem de uma surra física. Contudo, a violência física é 

apenas uma forma de violência. Neste artigo vamos tratar de outro tipo 

https://novaescola.org.br/conteudo/1583/a-escola-pode-interromper-o-ciclo-da-violencia-sexual
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de violência que pode acontecer paralelamente à anterior ou sozinha. Estamos falando da violência 

psicológica. 

A manipulação, a desvalorização e os insultos são mais cotidianos do que as surras ou as 

pancadas. Contudo, não são alvo de denúncias e não se fala sobre o assunto. Por quê? Os motivos são 

diversos, alguns compartilhados com a violência física, como é o sentimento de vergonha da vítima, e 

outras são exclusivas da violência psicológica, como a dificuldade de perícia forense pela ausência de 

marcas físicas. A violência psicológica dentro e fora do lar. 

Este tipo de violência ocorre principalmente em casa, mas também no trabalho, nos meios de 

comunicação e na sociedade em geral. Em muitos casos ela surge sem percebermos, sem sermos capazes 

de notar a sua “sutileza”, mas sim seus danos. 

As agressões psíquicas costumam perseverar ao longo do tempo e agem como uma gota d´água 

sobre uma pedra. Constantes, contínuas, causando uma erosão difícil de observar se a olharmos em um 

curto espaço de tempo.  

Algo semelhante acontece com a violência psicológica. O agressor vai explorando pouco a pouco a 

mente da outra pessoa até que a desacredita, a impede de desenvolver suas tarefas com normalidade, 

semeia o medo e colhe a dependência.  

Embora este tipo de agressão possa acontecer em qualquer âmbito, é mais frequente no seio 

da família e principalmente no do casal. Desta forma, um faz o outro sentir que vale menos, o faz de 

ridículo na frente dos outros, insulta, despreza, julga ou ameaça. 

A vítima vai perdendo a vontade e a ousadia de sair para a rua, de frequentar certos lugares, de ter 

amizades (principalmente do sexo oposto), de ver os pais ou familiares, etc. Desta violência nasce a 

dependência: a vítima sente que não vale nada e que depende do seu companheiro para tudo. 

A violência psicológica nas crianças 

Acredita-se que aplicando uma disciplina exagerada nos filhos contribuiremos para que sejam 

adultos fortes e disciplinados. Mas isto não é bem assim. Uma educação deste tipo só consegue 

criar crianças, jovens e adultos frustrados, cheios de complexos e com uma autoestima muito baixa. 

Os pais que agridem mentalmente os filhos não percebem que dessa forma estarão forjando uma 

conduta que pode se voltar contra si mesmos quando os filhos forem maiores, especialmente na 

adolescência, que para eles é uma etapa complicada. 

Por que a violência psicológica não é denunciada? 

Para responder a esta pergunta é preciso considerar vários fatores e prestar atenção às 

circunstâncias pontuais. Contudo, existem alguns padrões comuns ou frequentes neste tipo de situação. 

Em primeiro lugar, não se denuncia porque muitas vezes a pessoa agredida não percebe o fato em 

si. O trabalho do agressor é tão “fino e calculado” que não é percebido como uma coisa ruim, mas sim 

cotidiana, normal e mesmo esperada. O típico “faz isso porque me ama” é muito comum. 

Por outro lado, se a pessoa notou essa conduta no outro, é uma coisa difícil de 

provar (diferentemente da agressão física). Na maioria dos casos a família ou os amigos da vítima 

encontram mudanças na conduta ou atitudes de ambas as partes, e as agressões verbais acontecem 

inclusive em um contexto de reunião. 

Além disso, a violência psicológica não se denuncia por medo. Às vezes a vítima precisa voltar para 

sua casa, para conviver com a pessoa que maltrata por temor de que alguma coisa aconteça com os filhos 

ou com algum membro da família. 

Por fim, a falta de compromisso por parte das autoridades e a falta de legislação em muitos 

países em relação à violência doméstica, tanto física quanto mental, tornam muito difícil a denúncia. 

O que é possível fazer para impedir os maus-tratos? 
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Para que a pessoa agredida possa mudar a sua situação, uma boa opção é ter contato com aquelas 

que já viveram situação semelhante. Existem organizações e fundações que podem ajudá-la. Na medida do 

possível, é preciso se afastar o quanto antes do agressor para que o problema não tenha consequências 

trágicas ou irreparáveis. 

Além disso, a terapia ou conversa com pessoas próximas pode ser o incentivo de que a vítima precisa 

para seguir adiante. Com o apoio de pessoas queridas e o aprendizado do que já viveu será mais fácil seguir 

adiante. 

Não podemos nos esquecer, por outro lado, de que revigorando a autoestima das pessoas que amamos 

estaremos contribuindo para que sejam mais fortes diante deste tipo de agressão.  

https://amenteemaravilhosa.com.br/violencia-psicologica/ 

No caderno de português todos devem responder as questões a seguir: 

1. Como o autor define a violência psicológica? 

2. Onde esse tipo de violência é mais frequente?  

3. Por que alguns pais usam a violência psicológica?  

4. Quais as medidas para tratar a vítima de violência psicológica?  

5. Retire do texto: 

a) Três palavras com mais letras do que fonemas 

b) Três palavras com o mesmo número de letras e fonemas 

c) Uma palavra escrita com S, mas com som de Z  

d) Uma palavra escrita com X, mas com som de S 

6. Fazer uma campanha em folha A4 contra a violência psicológica fortalecendo a pessoa a procurar 

ajuda e denunciar nos Telefones: 100 Geral e 180 para casos de violência contra mulher. 

 

Grupo 4 - Trabalho infantil                           

Trabalho Infantil no Brasil 
 

 A legislação brasileira define como trabalho 

infantil toda atividade laboral desenvolvida por pessoas 

com idade inferior a 16 anos. A lei prevê que podem 

exercer atividades laborais os adolescentes que já 

completaram 14 anos, mas somente na condição de aprendiz. Já o trabalho doméstico é totalmente 

vedado para quem não completou 18 anos. 

 O Brasil ratificou a Convenção nº 182 da OIT (Organização Internacional do Trabalho) que proíbe a 

atividade laboral para crianças e condena atividades como o trabalho infantil doméstico. No País, a 

Convenção é regulamentada pelo Decreto 6.481, de 2008. 

 A proteção ocorre porque a criança e o adolescente ainda são pessoas em formação e não devem 

ser submetidas a atividades que limitem seu desenvolvimento pleno. O trabalho, além de limitar o 

desenvolvimento infantil impede a redução das diferenças sociais e impõe a falta de perspectivas. Ao 

estabelecer a idade mínima para o início da atividade laboral, as crianças e adolescentes também têm a 

integridade física protegida. 

 No caso do trabalho infantil doméstico, o Brasil foi signatário da Convenção nº 182 porque 

comprovadamente, a atividade submete a criança à exploração sexual, abuso físico, isolamento social e 

psicológico. 

https://www.todamateria.com.br/organizacao-internacional-do-trabalho/
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 O trabalho doméstico é insalubre, marcado por movimentos repetitivos que podem causar lesões 

de difícil tratamento e mesmo permanentes. Nessa atividade, os trabalhadores estão sujeitos a tendinites, 

bursites, contusões, fraturas, queimaduras e deformidades lombares. 

 No Brasil, há uma exceção para o trabalho infantil. São as crianças e adolescentes que podem 

desenvolver atividades artísticas, mas com quantidade de horas previamente estipuladas. Elas também não 

podem ter sua integridade física e psicológica expostas. 

 Causas do Trabalho Infantil 

 Assim como as demais formas de exploração, o uso da mão de obra infantil no Brasil tem como 

razão simplesmente o lucro. Há bordões da época do Império ainda hoje utilizados, como "trabalho de 

criança é pouco, mas quem dispensa é louco". As razões não são apenas culturais. Todos os anos, auditores 

do Ministério do Trabalho e Emprego multam empresas que adotam a prática. Culturalmente o trabalho é 

tido como uma forma de constituição do ser humano. Há um erro cultural que aponta o trabalho como 

alternativa para evitar que crianças e adolescentes ingressem no mundo do crime. A alternativa, contudo, é 

a oferta de educação no modelo integral, assistência médica preventiva e curativa e, ainda, acesso a lazer e 

atividades culturais. 

Trabalho Infantil Atual 

O Brasil foi o pioneiro na elaboração da lista denominada TIP (Trabalho Infantil Proibido), onde 

constam as piores formas de exploração do trabalho infantil. São elas: a agricultura, a exploração florestal, 

a pesca, a indústria extrativista, a indústria do fumo, a indústria da construção civil, o trabalho infantil 

doméstico. 

O compromisso do governo brasileiro é eliminar do cotidiano infantil as atividades até 2016, uma 

tarefa longe de ser cumprida. Conforme o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 2010 

havia 3,4 milhões de pessoas com idade entre 10 e 17 anos em atividade laboral no Brasil. 

A maioria dos casos de exploração do trabalho infantil foi registrada pelo IBGE em São Paulo, 

seguida de Minas Gerais, que estão no Sudeste, a região mais desenvolvida do País. Em terceiro lugar está a 

Bahia.  

Os estados mais desenvolvidos, do Sul e Sudeste, são os líderes na exploração do trabalho infantil, 

conforme os dados do IBGE. A prática é elevada no Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Não existe, 

porém, um estado brasileiro onde crianças não sejam exploradas no trabalho. 

 https://www.todamateria.com.br/trabalho-infantil-no-brasil. 

No caderno de português todos devem responder as questões a seguir: 

1. O que é considerado trabalho infantil? 

2. Por quais motivos o trabalho infantil é proibido?  

3. Em quais estados brasileiros os casos de exploração do trabalho infantil ocorre mais?  

4. Como que vocês colaboram nas atividades cotidianas em suas casas? O que vocês percebem de 

atividades que fazem em casa que acreditam não ser indicado para sua idade? 

5. Retire do texto: 

a) Três palavras com mais letras do que fonemas 

b) Três palavras com o mesmo número de letras e fonemas 

c) Uma palavra escrita com S, mas com som de Z  

d) d) Uma palavra escrita com X, mas com som de S 

6. Fazer uma campanha em folha A4 contra o trabalho infantil. 

7.  Pesquise no dicionário o significado das palavras sublinhadas no texto. 

https://www.todamateria.com.br/trabalho-infantil-no-brasil
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Grupo 5 - Tráfico infantil 

Crianças são quase um terço de todas as vítimas de 

tráfico humano, diz ONU em dia mundial 

O Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas foi 

lembrado no dia 30/07/2017 com um apelo das 

Nações Unidas por mais apoio às vítimas desse tipo de crime. Organismo internacional alertou para os 

vínculos entre guerra, deslocamento forçado e contrabando de seres humanos. 

“O conflito é um terreno fértil para atividades criminosas”, disse o diretor-executivo do Escritório das 

Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), Yury Fedotov, por ocasião da data. “As pessoas forçadas a 

se deslocar de suas casas estão sujeitas ao tráfico de pessoas enquanto tentam desesperadamente escapar 

da violência.” 

De acordo com o último Relatório Global do UNODC sobre Tráfico de Pessoas, na Síria, por exemplo, 

mulheres e crianças tinham menos probabilidades de serem traficadas antes de 2011. “Desde o início da 

crise síria, no entanto, um número crescente de países na Europa, Ásia e Oriente Médio detectaram vítimas 

de tráfico vindas desse país”, afirmou Fedotov. “Com o crescimento evidente da capacidade que os 

conflitos têm de nutrir o crime, a comunidade internacional está reconhecendo cada vez mais a 

necessidade de enfrentar a vulnerabilidade das pessoas ao tráfico”, enfatizou o diretor, lembrando que, em 

2016, o Conselho de Segurança da ONU aprovou sua primeira resolução sobre esse assunto. 

Todos os países do mundo são afetados pelo tráfico de seres humanos, seja como local de origem, 

trânsito ou destino das vítimas, explicou o UNODC. As crianças constituem quase um terço de todas as 

vítimas de tráfico humano em todo o mundo, de acordo com o último relatório da agência da ONU sobre o 

tráfico. 

No ano de 2017, para marcar a data global, a ONU está promovendo um Fundo Fiduciário para 

apoiar vítimas de tráfico humano que, em todo o mundo, são alvo de exploração sexual e pornografia, 

remoção de órgãos, indigência e criminalidade forçada, entre outras violações de direitos. Iniciativa visa 

ampliar assistência prestada a essas pessoas por meio do financiamento de organizações não 

governamentais especializadas. Indivíduos vindos de áreas de conflito armado e identificados entre os 

grandes fluxos de refugiados e migrantes estão sendo priorizados. 

Mais proteção para as crianças 

Duas especialistas em direitos humanos independentes da ONU alertaram, no último sábado (29), 

que os atuais sistemas destinados à proteção de crianças migrantes estão falhando, deixando muitas 

suscetíveis ao tráfico e a outras formas de exploração. 

As relatoras especiais Maria Grazia Giammarinaro — sobre tráfico de pessoas e Maud de Boer-

Buquicchio — sobre comércio e exploração sexual de crianças —, afirmaram, em comunicado, que todas as 

crianças que fogem do conflito, especialmente as que viajam sozinhas, são vulneráveis a abusos de 

diferentes tipos, como o assédio sexual e o trabalho infantil. 

No início de setembro/2017, a Assembleia Geral da ONU discutirá o tráfico de pessoas e o tráfico de 

migrantes em uma sessão especial em Viena, na Áustria, onde está localizada a sede do UNODC. O evento 

faz parte dos preparativos para um pacto global sobre migração que deverá ser concluído e adotado em 

2018. 

O Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas, lembrado em 30 de julho, foi estabelecido pela 

Assembleia Geral da ONU em 2013 para conscientizar a população sobre a situação das vítimas do tráfico 

humano e para promover a proteção de seus direitos.  
https://nacoesunidas.org/criancas-sao-quase-um-terco-de-todas-as-vitimas-de-trafico-humano-diz-onu-em-dia-

mundial/ 

http://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/frontpage/2017/07/declaracao-do-diretor-executivo-do-unodc--yury-fedotov--no-dia-mundial-contra-o-trfico-de-pessoas.html
https://nacoesunidas.org/criancas-sao-quase-um-terco-de-todas-as-vitimas-de-trafico-humano-diz-onu-em-dia-mundial/
https://nacoesunidas.org/criancas-sao-quase-um-terco-de-todas-as-vitimas-de-trafico-humano-diz-onu-em-dia-mundial/
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O tráfico de pessoas no Brasil 

 O último relatório produzido no Brasil, publicado em 2016 pela extinta Secretaria de Políticas para 

Mulheres (SPM), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, contabilizou pelo serviço Ligue 180 um total 

de mulheres vítimas de tráfico de pessoas bem superior ao de homens, para fins de exploração sexual e 

trabalho escravo. Do total de 488 casos identificados pelo Ligue 180, para exploração sexual, 317 eram 

mulheres e cinco homens. Para o trabalho escravo, foram recebidas denúncias de 257 casos no período de 

2014 a 2016, com predominância também de mulheres, 123 contra 52 homens. 

Em termos de idade, a faixa etária compreendida entre 10 e 29 anos concentra cerca de 50% do 

total, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Pela Secretaria de Direitos Humanos, crianças e 

adolescentes são vítimas do tráfico de pessoas especialmente nas faixas etárias de 0 a 17 anos. 

Segundo o UNODC, quase um terço do toral das vítimas de tráfico de pessoas no mundo são meninos 

e meninas, de acordo com seu Relatório Global sobre o Tráfico de Pessoas, lançado em dezembro de 2016. 

O Relatório estabelece que mulheres e meninas correspondem a 71% das vítimas do tráfico de pessoas, 

especialmente para fins de exploração sexual e trabalho forçado. Estas são as modalidades mais detectadas 

desse crime. “No entanto, existem também vítimas de tráfico para mendigar, para casamento forçado ou 

fraudulento, ou pornografia”, relata o diretor executivo do UNODC, Yury Fedotov. 

O documento destaca que, enquanto mulheres e meninas tendem a ser vítimas de tráfico com fim de 

matrimônio ou exploração sexual, homens e meninos são traficados geralmente para o trabalho forçado na 

indústria de mineração, como carregadores, soldados e escravos. Além disso, 28% das vítimas de tráfico 

identificados em todo o mundo são crianças. Mas, em regiões como a África Subsaariana e na América 

Central e no Caribe esta população compõe 62% e 64% das vítimas, respectivamente 

http://blogs.correiobraziliense.com.br/igualdade/quando-o-ser-humano-e-mercadoria/ 

 

No caderno de português todos devem responder as questões a seguir: 

1. Qual é o dia mundial de combate ao tráfico de pessoas e que órgão estabeleceu essa data? 

2. O que a ONU está promovendo para apoiar as vítimas?  

3. Qual a quantidade de crianças está entre as vítimas segundo as estimativas?  

4. O que você acha que poderia ser feito para acabar com o tráfico de pessoas?  

5. Retire do texto: 

e) Três palavras com mais letras do que fonemas 

f) Três palavras com o mesmo número de letras e fonemas 

g) Uma palavra escrita com S, mas com som de Z  

h) Uma palavra escrita com X, mas com som de S 

6. Fazer um gráfico em folha A4 sobre os dados do tráfico infantil no Brasil e no mundo. 

 

b) 6° Ano D - Relógio biológico  

 

Reflexão da noção temporal da vida para cada tipo de ser, tratando desde os possíveis 

animais de estimação dos alunos a entes de suas próprias famílias. Trabalhar a questão da  

responsabilidade que deve-se ter quando adotamos um animal de estimação, buscando entender 

que o respeito deve ser dado a todo e qualquer ser vivente. 

Atrelar o tema quanto a expectativa de vida, qualidade de vida e de fatores que as elevam, 

trazendo o contexto para o  DF. 

- ciclo da vida 

- relação do ser humano com bichos de estimação 

http://blogs.correiobraziliense.com.br/igualdade/quando-o-ser-humano-e-mercadoria/
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- expectativa de vida dos pets mais comuns 

- responsabilidades de cuidado 

- expectativa de vida do ser humano 

- fatores que aumentam essa expectativa 

- contexto do DF 

- qual parente mais novo e mais velho da própria família 

 

TEXTO NORTEADOR - Relógio biológico 

 Você sabia que um ácaro vive apenas 6 dias?  

Que uma mosca doméstica sobrevive entre 14 e 30 dias?  

E que as borboletas duram até 21 dias?  

Sabia que um rato doméstico vive de 12 a 18 meses, que é quase o mesmo tanto que vive 

um camaleão-de-labord (12 a 14 meses)?  

Já disseram a você que uma joaninha pode viver mais do que um coelho selvagem?  

E que um guaxinim pode viver menos do que um besouro-de-esterco?  

Informações como essas estão no livro O Relógio da Vida, da editora Girassol. Dividido por 

quantidade de minutos, dias, meses e anos, a obra apresenta várias espécies de animais, 

descritas com outras curiosidades.  

É interessante conseguir comparar de maneira bem fácil e clara o quanto vive cada um dos 

bichos que povoam a Terra. E tem também informações como a que todos os peixes-palhaço 

nascem machos, mas quando a fêmea do grupo morre, ele troca de sexo e se transforma em 

fêmea. 

Ou que o dromedário pode beber mais de 200 litros de água de uma só vez! E até que os 

ursos-polares são os maiores carnívoros da Terra e que eles têm a pele negra.  

Acredite! De fato, o livro é um arsenal de dados curiosos! Para sair contando para os amigos 

e a família por pelo menos um mês inteiro! 



163 

 

 

 
 
Vídeos apresentados e aberta discussão coletiva: 
 
- Quantos anos vive um gato                              
https://youtu.be/GzLgizRJ7S0              

https://youtu.be/GzLgizRJ7S0
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- Por quanto tempo um ser humano é capaz de viver? 
https://youtu.be/S4Rv0K9Y_60 

 

 

c) 7° ano - Equilibre suas atitudes 

 
Alunos divididos em grupos de acordo com os desafios lançados em sala de aula, alunos foram 

agrupados de acordo com as fragilidades e potencialidades nas aprendizagens.  

Dinâmica: Ênfase a rotina, com sugestões de como organizar os dias e as próprias 

responsabilidades. Para isso, elencar sugestões de organização, tanto para estudo quanto para 

lazer, com matérias de jornal e vídeos, de forma expositiva com auxílio do quadro e  PowerPoint. 

Finalizando as informações atrelando os dados sobre o DF e suas tendências nas escolhas pelas 

diversas carreiras profissionais.  

- rotina: sugestões de sucesso 

- atividades físicas: qual fazer 

- estudo: como estudar 

- anseios de vida: o que escolher 

- responsabilidades: como assumi-las 

- carreiras e áreas de estudo mais escolhidas no DF 

 

TEXTO NORTEADOR – EQUILIBRE SUAS ATITUDES 

Um fator pouco lembrado pelas pessoas pode representar um papel ainda maior para uma 

vida mais longa e saudável: o estudo. Para melhorar a expectativa de vida, atitudes como dietas 

balanceadas, prática de atividades físicas e relacionamentos interpessoais são de extrema 

importância. No entanto, um fator pouco lembrado pelas pessoas pode representar um papel 

ainda maior para uma vida mais longa e saudável: o estudo. 

Segundo o psiquiatra Daniel Barros, em entrevista ao programa Rota Saudável, da Rádio 

Estadão, pessoas que estudam mais tendem a elevar a expectativa de vida. “Existem 

diversas pesquisas mostrando que cada ano investido em conhecimento se reverte em anos a 

mais na vida do indivíduo.”, afirma. 

Os benefícios do estudo para a longevidade e qualidade de vida são resultados de um 

efeito global causado no indivíduo. “O impacto não é explícito no organismo; são as atitudes, 

os comportamentos da pessoa que vão mudando conforme ela ganha conhecimento”, explica o 

psiquiatra. 

De acordo com Barros, a principal habilidade adquirida por meio do estudo “é conseguir saber 

a hora de adiar as gratificações. Então, em detrimento de um prazer imediato, a pessoa consegue 

pensar no futuro e fazer um planejamento no longo prazo para aproveitar melhor sua vida”.  

Para uma maior qualidade de vida, a dica do especialista é equilibrar atitudes. “Claro que é 

importante malhar, praticar atividades físicas, comer saudavelmente, mas não somos feitos 

somente de „corpo‟. Não 

https://youtu.be/S4Rv0K9Y_60
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podemos nos esquecer da mente”, observa. 
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Endereços dos vídeos para o 7º ano: 
- 10 benefícios da atividade física para a sua saúde 
https://youtu.be/wXKUBX3igts 
 

- Como estudar corretamente 
https://youtu.be/nl395c8422M 
 

- Quem ganha mais? As sete profissões com os maiores salários do Brasil 
https://youtu.be/6Z34ihMn8SQ 

 

5) MATEMÁTICA – 6º e 7º anos 
Alunos foram divididos em grupos e cada grupo deveria fazer pesquisas em dois supermercados 

diferentes, frequentados pela sua família. Os produtos a serem pesquisados são os que compõem a cesta 

básica.  A partir das pesquisas realizadas diferentes situações matemáticas foram criadas: usando as 

quatro operações matemáticas, porcentagem, razão, proporção, regra de três. 

Os grupos foram montados considerando as fragilidades e potencialidades das aprendizagens. 

Atividade pós – pesquisa dos mercados: 

 

6º anos: 

1) Quanto custará 15 kg de arroz, 2 kg de açúcar, 1 kg de margarina, 1 kg de batata, 1 kg de tomate e 1 kg 

de frango no primeiro mercado que você pesquisou os preços? 
 

https://youtu.be/wXKUBX3igts
https://youtu.be/nl395c8422M
https://youtu.be/6Z34ihMn8SQ
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2) Quanto custará 15 kg de arroz, 2 kg de açúcar, 1 kg de margarina, 1 kg de batata, 1 kg de tomate e 1 kg 

de frango no segundo mercado que você pesquisou os preços? 
 

3) Em qual dos dois mercados em que foi feito a pesquisa de preços, ficaria mais barato comprar uma 

unidade de cada item da tabela de pesquisa de preços? 
 

4) Calcule as diferenças de preços dos mesmos produtos de cada mercado na tabela utilizada na pesquisa. 
 

5) Um produto ficou em promoção do dia 17 de maio ao dia 8 de julho. Quantos dias esse produto ficou em 

promoção? 
 

6) Joãozinho foi até o segundo supermercado que você pesquisou os preços, e comprou cinco garrafas de 

óleo de soja. Ao passar no caixa ele pagou com uma nota de R$100,00. Qual foi o valor que ele levou para 

casa de troco?  
 

7) Maria foi até o supermercado e comprou três pacotes de arroz de 5kg, cada um custou R$13,99. Ao 

passar no caixa ela pagou com uma nota de R$50,00. Qual foi o valor que ela levou para casa de troco? 
 

8) Lorena foi à feira para comprar maçãs. Quando ela chegou viu que o dinheiro não era o suficiente para 

comprar os 2 kg que sua mãe pediu. Anotou os preços e voltou para casa para pegar mais dinheiro. 

Os valores que ela anotou foram os seguintes: 

Banca 1: Maçã tipo Gala: R$1,50 o kg 

Banca 2: Maçã tipo Argentina: R$2,50 o kg 

Sua mãe vendo a anotação lhe deu duas notas de dois reais, falou para comprar do tipo Gala e trazer o 

troco. 

Quanto ela pagará pelas maçãs? Qual será o valor do troco? 
   

9) Em um supermercado que fica próximo à casa da Maria,  uma dúzia de ovos custa R$6,58. Em outro 

supermercado, a mesma dúzia de ovos custa R$6,90. Sua mãe pediu para ela comprar duas dúzias de ovos 

no supermercado que vende mais barato, para isso lhe deu uma nota de R$20,00. Quanto ela pagará pela 

compra? Qual será o valor que ela levará para casa de troco? 
 

10) João é o menino esperto, ele gosta muito de ler, é por isso que ele quer comprar um livro que custa 

R$32,50. A cada semana seu pai lhe dá uma mesada de R$10,00. Ele sabe que terá de esperar quatro 

semanas parar fazer a compra. Qual é o valor que ainda vai sobrar depois de comprar o livro? 
 

11) João foi até supermercado e comprou 2kg de bananas, cada kg estava custando R$3,90. Ao passar no 

caixa ele pagou com uma nota de R$50,00. Qual foi o valor que ele levou para casa de troco? 
 

12) Uma dúzia de bananas tem o preço de R$4,80. Quanto pagarei por dezoito bananas? 

 

7º anos 

Baseando-se na pesquisa de preço que você fez nos mercados, responda: 

1) Qual dos dois estabelecimentos pesquisados oferece mais produtos com o menor preço? 

2) Qual dos produtos pesquisados apresenta a maior diferença de preço? 

3) Qual o valor da cesta básica em cada um dos estabelecimentos de acordo com os produtos 

pesquisados? 

4) Se for oferecido um desconto de 10% no estabelecimento onde a cesta básica é mais cara, onde será 
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mais lucrativo fazer as compras? 

5) Para um trabalhador que ganha um salário mínimo, ao comprar uma cesta básica, quanto sobrará do 

seu salário? 

6) Com relação ao preço do frango: 

a) Quanto pagarei por 5 Kg de frango se decidir comprar no estabelecimento que pratica o menor preço? 

b) Quanto pagarei se decidir levar 2 Kg do estabelecimento que pratica o maior preço, tendo um desconto 

de 10% por estar pagando à vista? 

7) Com relação ao preço do Açúcar: 

a) Qual a diferença de preço praticada com relação aos dois estabelecimentos pesquisados? 

b) Quanto pagarei se decidir comprar 10 Kg onde está sendo praticado o maior valor e tiver um desconto 

de 5% por estar pagando à vista? 

 

 BLOCO – 8º E 9º ANOS 

1) ARTE: os alunos foram divididos em grupos e cada uma deveria realizar um desafio diferente de 

acordo com os textos e atividades norteadoras 
 

Desafio 01 –   MAR DE LIXO - Por Eduardo Araia - 01/04/2008 - 00h00 

O maior depósito de lixo do mundo não se localiza em terra firme. Está no Oceano Pacífico, numa 

imensa região do mar que começa a cerca de 950 quilômetros da costa californiana e chega ao litoral 

havaiano. Seu tamanho já se aproxima de 680 mil quilômetros quadrados, o equivalente aos territórios de 

Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo somados – e não para de crescer. 

Meio Ambiente 

Descobridor do aterro marinho gigante, também chamado de “vórtice de lixo”, o oceanógrafo norte-

americano Charles Moore acredita que estejam reunidos naquelas águas cerca de 100 milhões de 

toneladas de detritos – que vão desde blocos de brinquedos Lego até bolas de futebol e caiaques. 

Correntes marinhas impedem que eles se dispersem. “A ideia original que as pessoas tiveram foi que era 

uma ilha de lixo plástico sobre a qual você quase poderia andar”, observa Marcus Eriksen, diretor de 

pesquisas da Algalita Marine Research Foundation, organização norte-americana criada por Moore. “Não é 

nada disso. É quase uma sopa plástica.” 

Cerca de 20% dos componentes desses depósitos são atirados ao mar por navios ou plataformas 

petrolíferas. O restante vem mesmo da terra firme. Segundo o oceanógrafo Curtis Ebbesmeyer, 

especializado em destroços de navegação e que acompanha a presença de plásticos nos mares por mais de 

15 anos, o vórtice de lixo se assemelha a um organismo vivo: “Ele se move como um animal grande sem 

coleira.” A aproximação dessa massa à terra firme, por eventuais mudanças de correntes marinhas, produz 

efeitos temíveis, assinala o cientista: “A colcha de lixo regurgita, e você tem uma praia coberta com esse 

confete de plástico.” 

MOORE DESCOBRIU o mar de lixo por acaso. Em 1997, ele participava de uma competição de iatismo 

entre Los Angeles e o Havaí e tentou cortar caminho por uma rota evitada pelos navegadores, entrando no 

vórtice conhecido como North Pacific Gyre (“Giro do Pacífico Norte”) – uma região sem ilhas onde as águas 

do Pacífico se movimentam lentamente de forma circular, no sentido horário, por conta de ventos escassos 
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e fortes sistemas de alta pressão. O acúmulo de detritos ali chega a tal ponto que para cada quilo de 

plâncton nativo da região contam-se seis quilos de plástico. 

Moore ficou boquiaberto por se ver cercado de detritos, dia após dia, a tamanha distância do 

continente. “A cada vez que eu subia ao convés, havia lixo flutuando perto”, ele disse numa entrevista. 

“Como pudemos emporcalhar uma área tão imensa? Como isso podia continuar por uma semana?” A 

experiência marcou tanto o oceanógrafo que ele, herdeiro de uma família que fez fortuna com petróleo, 

vendeu toda a sua participação acionária e se tornou um ambientalista. 

No alto, Marcus Eriksen (de pé), da Algalita Foundation, navega no Alasca com um barco feito de lixo 

plástico. O desastre ecológico causado por detritos como esses convenceu Charles Moore a dedicar-se à 

causa ambiental. Os detritos reunidos nas regiões de giros se decompunham na natureza, mas a 

DURABILIDADE dos plásticos modernos mudou bastante esse panorama.  

Ouvido pelo jornal inglês The Independent, o oceanógrafo David Karl, da Universidade do Havaí, 

considera que é preciso fazer mais pesquisas para determinar o tamanho e a natureza da sopa plástica. 

Mas não duvida da descoberta de Moore. “Afinal, o lixo plástico está indo para algum lugar, e já é hora de 

termos um relatório completo da distribuição de plástico no ecossistema marinho e, especialmente, seu 

destino e impacto nos ecossistemas marinhos.”  

Karl está coordenando com a fundação de Moore uma expedição ao mar de lixo no segundo 

semestre deste ano, e acredita que a expansão da área do vórtice já representa um novo habitat marinho.  

O entulho plástico despejado pelo homem nos mares mata a cada ano mais de um milhão de 

pássaros e cem mil mamíferos marinhos, e sua entrada na cadeia alimentar representa risco para a saúde 

humana.  

Sabia-se que os detritos que acabavam nas regiões de giros se decompunham na natureza, mesmo 

com a proteção aos raios ultravioleta oferecida pela água do mar. A durabilidade dos plásticos modernos, 

porém, mudou bastante esse perfil – eles podem levar centenas de anos para se degradar.  

No lixão do Pacífico Norte já foram encontrados plásticos fabricados há 50 anos. Segundo Moore, 

como o mar de lixo é translúcido e situa-se abaixo da superfície oceânica, não é detectável nas fotografias 

de satélites. “Você o vê apenas da proa dos barcos”, afirma. Como ainda nada se faz sobre o problema, ele 

só tende a crescer. No início de fevereiro, Moore alertou que, se os consumidores não reduzirem o uso de 

plástico descartável, a “sopa” do Pacífico Norte poderá dobrar de tamanho na próxima década.  

Acredita-se que 90% do lixo flutuante nos oceanos é composto de plástico – um índice 

compreensível, já que esse material é um dos que levam mais tempo para se decompor na natureza. No 

Mar Mediterrâneo, considerado o mais poluído do planeta, cada quilômetro quadrado contém cerca de 

duas mil peças de plástico flutuante. Esses detritos têm efeito trágico sobre a vida animal. De acordo com o 

Programa Ambiental da ONU, os entulhos plásticos são responsáveis anualmente pela morte de mais de 

um milhão de pássaros e de cem mil mamíferos marinhos, como baleias, focas, leões-marinhos e 

tartarugas. As aves marinhas confundem objetos como escovas de dente, isqueiros e seringas com 

alimento, e diversos deles foram encontrados nos corpos de animais mortos. 

SEGUNDO CIENTISTAS holandeses, de um grupo de cem fulmares (aves marinhas das regiões árticas), 

mais de 90 morrem com resíduos de plástico em seus estômagos. Os pesquisadores estudaram 560 

fulmares provenientes de oito países e descobriram que os pássaros haviam ingerido em média 44 itens de 

plástico. Apenas um desses animais, recolhido morto na Bélgica, tinha em seu corpo 1.603 diferentes 

pedaços de plástico. Uma tartaruga encontrada numa praia havaiana apresentava em seu estômago e 

intestinos mais de 1.000 pedaços de plástico.  

Marcus Eriksen ressalta que a água com essa massa de lixo marinho também representa um risco para 

a saúde humana. Centenas de milhões de minúsculas bolinhas de plástico, a matéria- prima dessa indústria, 
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são perdidos ou desperdiçados anualmente e acabam por chegar ao mar. Esses poluentes atuam como 

esponjas, atraindo substâncias químicas produzidas pelo homem, como hidrocarbonetos ou o pesticida 

DDT. O passo seguinte é eles entrarem na cadeia alimentar. A esse respeito, Eriksen salienta: “O que vai 

para os oceanos vai para esses animais e vem para seu prato” – um lembrete, como se vê, mais do que 

oportuno. 

  

ATIVIDADE REFLEXIVA - Este texto foi escrito em 2008 e há mais de uma década o problema do lixo 

marítimo vem crescendo em nosso planeta. Há inúmeros casos de mortes de animais sendo relatados nos 

diversos meios de comunicação e redes sociais. Também é importante dizer que é muito presente a 

questão do plástico em nosso dia a dia. Façam uma reflexão sobre como poderemos contribuir 

equilibradamente para continuarmos a utilizar as tecnologias humanas e ainda assim respeitar a vida e os 

recursos naturais em nosso planeta. Expresse o ponto de vista de vocês em uma escrita coerente, crítica, 

responsável, uma vez que a saúde do planeta já afeta o futuro de todos os seres vivos. 

Desafio 02 –  A MOÇA TECELÃ – Por Marina Colasanti 

Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite. E logo 

sentava-se ao tear. 

Linha clara, para começar o dia. Delicado traço cor da luz, que ela ia passando entre os fios 

estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois lãs mais vivas, quentes 

lãs iam tecendo hora a hora, em longo tapete que nunca acabava. 

Se era forte demais o sol, e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios 

cinzentos do algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata, 

que em pontos longos rebordava sobre o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. 

Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, 

bastava a moça tecer com seus belos fios dourados, para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, 

jogando a lançadeira de um lado para outro e batendo os grandes pentes do tear para frente e para trás, a 

moça passava os seus dias. 

Nada lhe faltava. Na hora da fome tecia um lindo peixe, com cuidado de escamas. E eis que o peixe 

estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era a lã cor de leite que entremeava o 

tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila. 

Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. Mas tecendo e tecendo, ela própria 

trouxe o tempo em que se sentiu sozinha, e pela primeira vez pensou em como seria bom ter um marido ao 

lado. 

Não esperou o dia seguinte. Com capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a 

entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E aos poucos seu desejo foi aparecendo, 

chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava justamente acabando de 

entremear o último fio da ponto dos sapatos, quando bateram à porta. 

Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma, e foi entrando em 

sua vida. Aquela noite, deitada no ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar 

ainda mais a sua felicidade. 

E feliz foi, durante algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo os 

esqueceu. Porque tinha descoberto o poder do tear, em nada mais pensou a não ser nas coisas todas que 

ele poderia lhe dar. 

— Uma casa melhor é necessária — disse para a mulher. E parecia justo, agora que eram dois. Exigiu que 

escolhesse as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes para os batentes, e pressa para a casa acontecer. 
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Mas pronta a casa, já não lhe pareceu suficiente. 

— Para que ter casa, se podemos ter palácio? — perguntou. Sem querer resposta imediatamente 

ordenou que fosse de pedra com arremates em prata. 

Dias e dias, semanas e meses trabalhou a moça tecendo tetos e portas, e pátios e escadas, e salas e 

poços. A neve caía lá fora, e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava, e ela não tinha tempo 

para arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto sem parar batiam os pentes acompanhando o ritmo da 

lançadeira.  

Afinal o palácio ficou pronto. E entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela e seu tear o mais 

alto quarto da mais alta torre. 

— É para que ninguém saiba do tapete — ele disse. E antes de trancar a porta à chave, advertiu: — 

Faltam as estrebarias. E não se esqueça dos cavalos! 

Sem descanso tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de 

moedas, as salas de criados. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. 

E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio com 

todos os seus tesouros. E pela primeira vez pensou em como seria bom estar sozinha de novo. 

Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia sonhando com novas exigências. E descalça, 

para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre, sentou-se ao tear. 

Desta vez não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário, e jogando-a veloz 

de um lado para o outro, começou a desfazer seu tecido. Desteceu os cavalos, as carruagens, as 

estrebarias, os jardins.  Depois desteceu os criados e o palácio e todas as maravilhas que continha. E 

novamente se viu na sua casa pequena e sorriu para o jardim além da janela. 

A noite acabava quando o marido estranhando a cama dura, acordou, e, espantado, olhou em 

volta.  Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos, e ele viu seus pés 

desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo, tomou o peito aprumado, o 

emplumado chapéu. 

Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara. E foi passando-a devagar 

entre os fios, delicado traço de luz, que a manhã repetiu na linha do horizonte. 

 

ATIVIDADE REFLEXIVA: Sempre houve, ao longo da história da humanidade, relatos e atos de 

violência entre humanos, seja por questões raciais, financeiras, sociais, culturais, religiosas, de gênero, 

sexualidade e etc. As divergências sempre existiram. Hoje, vemos mais do que nunca, o desrespeito à 

mulher, com casos extremos de violência física, psicológica e feminicídios sendo amplamente divulgados 

pelos meios de comunicação e redes sociais. 

A atividade de hoje se baseia na escrita do ponto de vista de vocês sobre as questões de intolerância, 

desrespeito, violência contra a mulher. Escreva este ponto de vista de maneira crítica, coerente, 

responsável expressando ideias de como é preciso mudar esta realidade.  

 
Desafio 03 – ATÉ QUANDO  - Gabriel O pensador 

Não adianta olhar pro céu 

Com muita fé e pouca luta 

Levanta aí que você tem 

muito protesto pra fazer 

e muita greve, você pode 

e você deve, pode crer 

Não adianta olhar pro chão 

virar a cara pra não ver 

Se liga aí que te botaram 

numa cruz e só porque 

Jesus sofreu não quer dizer 

que você tenha que sofrer 
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Até quando você vai ficar usando rédea? 

Rindo da própria tragédia? 

Até quando você vai ficar usando rédea? 

Pobre, rico ou classe média? 

Até quando você vai levar cascudo mudo? 

Muda, muda essa postura 

Até quando você vai ficando mudo? 

Muda que o medo é um modo de fazer 

censura 

Até quando você vai levando porrada, 

porrada? 

Até quando vai ficar sem fazer nada? 

Até quando você vai levando porrada, 

porrada? 

Até quando você vai ser saco de pancada? 

Até quando você vai levando porrada, porrada? 

Até quando vai ficar sem fazer nada? 

Até quando você vai levando porrada, porrada? 

Até quando você vai ser saco de pancada? 

Você tenta ser feliz, não vê que é deprimente 

Seu filho sem escola, seu velho tá sem dente 

Você tenta ser contente, não vê que é revoltante 

Você tá sem emprego e sua filha tá gestante 

Você se faz de surdo, não vê que é absurdo 

Você que é inocente foi preso em flagrante 

É tudo flagrante 

É tudo flagrante 

Até quando você vai levando porrada, porrada? 

Até quando vai ficar sem fazer nada? 

Até quando você vai levando porrada, porrada? 

Até quando você vai ser saco de pancada? 

Até quando você vai levando porrada, porrada? 

Até quando vai ficar sem fazer nada? 

Até quando você vai levando porrada, porrada? 

Até quando você vai ser saco de pancada? 

A polícia matou um estudante 

Falou que era bandido, chamou de traficante 

A justiça prendeu o pé-rapado 

Soltou o deputado e absolveu os PM's de Vigário 

Até quando você vai levando porrada, porrada? 

Até quando vai ficar sem fazer nada? 

Até quando você vai levando porrada, porrada? 

Até quando você vai ser saco de pancada? 

Até quando você vai levando porrada, porrada? 

Até quando vai ficar sem fazer nada? 

Até quando você vai levando porrada, porrada? 

Até quando você vai ser saco de pancada? 

A polícia só existe pra manter você na lei 

Lei do silêncio, lei do mais fraco: 

Ou aceita ser um saco de pancada ou vai pro saco 

A programação existe pra manter você na frente 

Na frente da TV, que é pra te entreter 

Que pra você não ver que programado é você 

Acordo, não tenho trabalho, procuro trabalho, 

quero trabalhar 

O cara me pede diploma, num tenho diploma, 

não pude estudar 

E querem que eu seja educado, que eu ande 

arrumado que eu saiba falar 

Aquilo que o mundo me pede não é mundo 

que me dá 

Consigo emprego, começo o emprego, me 

mato de tanto ralar 

Acordo bem cedo, não tenho sossego nem 

tempo pra raciocinar 

Não peço arrego mas na hora que chego só 

fico no mesmo lugar 

Brinquedo que o filho me pede num tenho 

dinheiro pra dar 

Escola, esmola 

Favela, cadeia 

Sem terra, enterra 

Sem renda, se renda. Não, não! 

Até quando você vai levando porrada, porrada? 

Até quando vai ficar sem fazer nada? 

Até quando você vai levando porrada, porrada? 

Até quando você vai ser saco de pancada? 

Até quando você vai levando porrada, porrada? 

Até quando vai ficar sem fazer nada? 
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Até quando você vai levando porrada, porrada? 

Até quando você vai ser saco de pancada? 

Muda que quando a gente muda o mundo muda 

com a gente 

A gente muda o mundo na mudança da mente 

E quando a mente muda a gente anda pra frente 

E quando a gente manda ninguém manda na 

gente 

Na mudança de atitude não há mal que não se 

mude nem doença sem cura 

Na mudança de postura a gente fica mais seguro 

Na mudança do presente a gente molda o futuro 

Até quando você vai levando porrada? 

Até quando vai ficar sem fazer nada? 

Até quando você vai ficar de saco de pancada? 

Até quando você vai levando? 

ATIVIDADE REFLEXIVA: Gabriel O Pensador é um rapper brasileiro e usa a sua linguagem e talento 

musical para fazer as pessoas refletirem sobre as questões sociais em nosso país. Nesta música Gabriel quis 

expressar em como o brasileiro (a maioria) é completamente alienado em relação ao que acontece no 

mundo ao seu redor. Gabriel quis dizer também, que temos de mudar nossa postura submissa aos abusos 

dos mais "poderosos", não podemos ficar calados, sofrendo, "usando rédea".  

A atividade de hoje convida os integrantes deste grupo para fazer uma reflexão quanto aos diversos 

modos de viver do povo brasileiro, que vem sofrendo há décadas com os problemas sociais, políticos, 

culturais e econômicos. Como podemos melhorar a vida neste país, resgatando e valorizando os aspectos 

culturais, naturais, sociais de modo que o brasileiro tenha uma vida justa, honesta, aconchegante e digna? 

Apresentem a sua opinião de modo coerente, crítico, responsável e organizado.   

 

Desafio 04 – Leia a tirinha e os conceitos abaixo: 

 

 

PRE

CONCEITO

:  

Prec

onceito é 

uma 

opinião 

que 

formamos 

das 

pessoas 

antes de 

conhecê-

las. É um 

julgament

o 

apressado 

e 

superficial 

e muito 

perigoso, 
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pois ao invés de melhorar a nossa vida e da sociedade, acaba trazendo muitas situações complicadas e até 

mesmo violentas. 

RACISMO: 

As pessoas que não conseguem deixar de ser preconceituosas podem vir a se tornar racistas. Um 

racista acredita que existe raças superiores às outras, o que é grande tolice, pois na espécie humana, não 

podemos dizer que existam raças; a cor da pele, a forma do nariz, o tipo do cabelo, o tipo do sangue, o 

formato e cor dos olhos, a espessura dos lábios, não são suficientes para estabelecer diferentes tipos de 

raças entre os seres humanos, que biologicamente são iguais em quase tudo , restando pequenas 

diferenças externas pouco importantes e que não servem para fazer com que uns sejam superiores ou 

inferiores aos outros e vice versa. 

DISCRIMINAÇÃO: 

A pessoa que faz isso, geralmente, quer valorizar a si próprio e diminuir os demais mesmo “de 

brincadeira”. É insegura porque não tem capacidade de conviver com os outros e aceitar as diferenças 

naturais entre os seres humanos. Os preconceituosos e racistas têm dificuldades em aceitar e conviver com 

a diferença e. às vezes, suas atitudes chegam ao delírio e como são medrosos e inseguros, projetam sobre 

os outros que são inferiores a eles e que não podem ter os mesmos direitos – quando os racistas e 

preconceituosos agem dessa maneira estão tratando os que eles julgam como inferiores a ele de maneira 

discriminatória. DISCRIMINAÇÃO É PORTANTO TRATAR OS OUTOS COM INFERIORIDADE, SE JULGANDO 

SUPERIOR. 

 

ATIVIDADE REFLEXIVA: Desde os princípios da história de nosso país, contemplamos histórias sobre 

racismo, preconceito e discriminação, seja contra negros, indígenas, mulheres, homossexuais, pobres, 

transexuais, escolhas religiosas, portadores de necessidades especiais, questões  culturais, nacionalidade, 

aparência física (estética), etc. Nos parece que as nossas peculiares diferenças têm marcado mais a nossa 

história do que nossas similaridades. As Organizações das Nações Unidas (ONU) e os diversos países do 

mundo possuem leis em suas constituições que punem com severidade este modo de conduta em nossas 

sociedades, mas ainda assim estes crimes acontecem. 

A atividade de hoje nos convida a refletir sobre essas questões tão importantes de nosso mundo. 

Todos ao dias, milhares de pessoas são humilhadas, mal tratadas, julgadas, torturadas e mortas devido às 

suas convicções religiosas, físicas, raciais, culturais, etc. Escrevam o ponto de vista de vocês, expressando 

suas ideias de modo coerente, crítico, organizado. Como podemos mudar este comportamento social e 

respeitar e valorizar o que de fato somos? 

 

Desafio 05 – VÍCIO EM TECNOLOGIA PODE ESTAR LIGADO A QUADROS DE DEPRESSÃO E ANSIEDADE  

Segundo estudo, nós interagimos, em média, 2.617 vezes ao dia com nossos smartphones. Isso quer 

dizer que gastamos cerca de 145 minutos (ou duas horas e 25 minutos) tocando, rolando ou pressionando a 

tela de nossos dispositivos eletrônicos 12.3.2018 | REDAÇÃO GALILEU 

Talvez você esteja lendo essa notícia através de seu celular. Ou talvez esteja passeando por essas 

primeiras linhas pensando nas possíveis notificações que deverá receber nos próximos minutos, 

preparando-se para alcançar o celular por perto. 

Esse impulso, já tão característico de nossa sociedade contemporânea, é o que nos faz interagir nada 

menos do que 2.617 vezes ao dia, em média, com nossos smartphones. Isso quer dizer que gastamos cerca 

de 145 minutos (ou duas horas e 25 minutos) tocando, rolando ou pressionando a tela de nossos 

https://blog.dscout.com/mobile-touches
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dispositivos eletrônicos. Para alguns, essa interação é tão forte que ficar longe do celular pode gerar a 

sensação de nomofobia (pavor de estar distante do aparelho). 

A necessidade de estar sempre conectado, em alguns casos, é preocupante e pode ser considerada 

um vício, tal como o uso excessivo de substâncias psicoativas. É isso que aponta novo estudo realizado na 

Universidade Estadual de São Francisco, na Califórnia (EUA). 

“Gradualmente, o comportamento de vício em smartphone forma conexões neurológicas 

semelhantes às de viciados em opiáceos, como de pessoas que consomem Oxycotin para aliviar dores”, 

afirmou um dos pesquisadores. Além dos dispositivos eletrônicos, outro vício que pode acarretar em 

pontos negativos é a dependência pelas mídias sociais. 

Em uma análise com 135 estudantes da Universidade Estadual de São Francisco, os autores do 

mesmo estudo avaliaram que pessoas que usavam seus aparelhos com mais frequência se sentiam mais 

isoladas, sozinhas, deprimidas e ansiosas. De acordo com os cientistas, essas sensações são consequências 

que surgem quando as interações cara a cara são substituídas por uma comunicação sem linguagem 

corporal e outros sinais reais. 

Esses mesmos participantes também mostraram funcionar como multitarefas enquanto estudam, 

comem, assistem às aulas e consomem algum tipo de mídia. Porém, esse constante número de atividades 

não permite que seus corpos e mentes tenham tempo para relaxar e se autorregenerar. Segundo os 

pesquisadores, devido à falta de descanso, todas as atividades são realizadas sem foco necessário e são 

feitas pela metade, já que a atenção desses estudantes é dividida, e não concentrada. 

Para os autores do estudo, o vício pelo mundo digital não é culpa dos indivíduos, mas do desejo das 

corporações e empresas de tecnologia em aumentar seus lucros. Assim, elas investem em ampliar o 

número de notificações, vibrações e outros alertas em celulares e computadores e concentrar nossa 

atenção ali, acionando os mesmos caminhos cerebrais que antes funcionavam fazendo alertas de perigo 

iminente, como ataques de animais. “Porém, agora, somos dominados por esses mecanismos que antes 

nos protegiam e garantiam nossa sobrevivência para consumir informações triviais”, avaliou o pesquisador. 

Mas há uma saída para tudo isso. Assim como podemos regular nossa alimentação, também 

podemos encontrar mecanismos para diminuir nosso vício em dispositivos eletrônicos. 

Os pesquisadores do estudo indicam que desativar notificações dos celulares e das redes sociais, 

separar um horário determinado do dia para responder emails e mensagens e estipular horários para 

realizar tarefas sem quaisquer interrupções são alternativas que funcionam. 

Uma estudante da Universidade Estadual de São Francisco, que foi voluntária da pesquisa, deu uma 

boa dica para curtir mais tempo a vida real: quando ela sai com seus amigos, por exemplo, todos eles 

devem colocar seus celulares no centro da mesa e aquele que pegar o seu celular primeiro é obrigado a 

pagar a rodada de drinks. 

Até a própria tecnologia pode te ajudar a ficar mais distante dela.  

A GALILEU separou logo abaixo alguns aplicativos que têm esse propósito: 

Forest (Android e iOS): Você deixaria uma árvore morrer só para dar uma olhadinha no Facebook? 

Se a sua resposta for não (esperamos que todos digam não!), esse aplicativo é uma ótima opção para você. 

Ah, pode ficar tranquilo, a árvore é digital. Basicamente, com o Forest, você planta uma árvore e determina 

o tempo que ela deverá crescer (entre 5 a 120 minutos) e, enquanto você não usar seu dispositivo, a vida 

dela está garantida. Porém, se o seu vício por tecnologia falar mais alto, ela irá morrer. Caso você consiga 

completar seu tempo corretamente, você ganha moedas e pode comprar novas árvores a serem plantadas 

– e também concluir suas tarefas na vida real. É o fim da procrastinação! 

Focus Lock (Android): Se o seu problema são as distrações em redes sociais e a falta de foco, esse 

software permite que você bloqueie certos aplicativos pelo tempo que desejar.  

https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2017/06/13-mentiras-sobre-dieta-que-voce-nao-precisa-mais-acreditar.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.forestapp
https://itunes.apple.com/app/forest-stay-focused-stop-phubbing/id866450515
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.focuslock.zee&hl=pt
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Menthal (Android): Já se perguntou quanto tempo você gasta olhando seu celular todos os dias? 

Esse aplicativo faz essa conta por você e te traz um relatório das redes sociais que você mais usa. 

ATIVIDADE REFLEXIVA: Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp, RPG, Candy Crush, Ask.fm, 

Secret… As tentações virtuais são diversas e surgem a uma velocidade difícil de acompanhar. Enquanto a 

maioria das pessoas faz uso moderado para se comunicar ou entreter, muitas caem na trama on-line e não 

conseguem se desconectar. O vício tecnológico é um problema sério, semelhante às dependências 

químicas, alertam especialistas. De acordo com psiquiatras e psicólogos que debateram o tema no 

congresso anual da Associação Brasileira de Psiquiatria, em Brasília, um agravante é que, diferentemente 

de álcool e drogas, esse ainda é um campo desconhecido.  

Sobre as questões apresentadas na reportagem, reflitam e escrevam um texto crítico, coerente, 

organizado e responsável sobre o comportamento das pessoas e sua dependência tecnológica. Escreva 

também sobre as doenças físicas e emocionais que estamos desenvolvendo com este novo hábito. Como 

tornar o uso da tecnologia um aliado em nosso dia a dia e não em um vilão? Expressem as suas ideias.  

 

2) MATEMÁTICA (8º ANOS), CIÊNCIAS (8ANOS  9º AB) E PORTUGUÊS (8º E 9º 

ANOS) 
  

TEXTO NORTEADOR - Lei fixa data da Semana de Prevenção da Gravidez na Adolescência - Por Letycia 

Bond – Repórter da Agência Brasil Brasília  
 

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei nº 13.798, que acrescenta ao Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei 8.069/1990) artigo instituindo a data de 1º de fevereiro para início da Semana Nacional de 

Prevenção da Gravidez na Adolescência. Segundo a lei, nesse período, atividades de cunho preventivo e 

educativo deverão ser desenvolvidas conjuntamente pelo poder público e por organizações da sociedade 

civil. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente define como criança quem tem até 12 anos incompletos e 

como adolescente, quem tem idade entre 12 e 18 anos.  

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS)  divulgados em fevereiro de 2018 revelam que, na 

América Latina e no Caribe, a taxa de gravidez entre adolescentes é a segunda mais alta do mundo, 

superada apenas pela média da África Subsaariana. Na América Latina e no Caribe, ocorrem anualmente, 

em média, 66,5 nascimentos para cada 1 mil meninas com idade entre 15 e 19 anos, enquanto o índice 

mundial é de 46 nascimentos entre cada 1 mil meninas. Levantamento do Ministério da Saúde fechado em 

2017 informa que, somente em 2015, foram 546.529 os nascidos vivos de mães com idade entre 10 e 19 

anos. A taxa apresentou, em 11 anos, queda de 17% no Brasil, conforme a base do Sistema de Informação 

sobre Nascidos Vivos (Sinasc), já que, em 2004, foram registrados 661.290 nascimentos.  

Naquele ano, o número de crianças nascidas de mães adolescentes nessa faixa etária representou 

18% dos 3 milhões de nascidos vivos no país. O balanço do ministério mostra que a região com maior 

prevalência de gravidez precoce, em 2015, foi o Nordeste (180.072 – 32%), seguida pelo Sudeste (179.213 – 

32%).  

Saúde promove atividades na semana de prevenção da gravidez na adolescência no DF  

Uma série de atividades foi promovida pela Secretaria de Saúde do DF, em parceria 

com outros órgãos em celebração à Semana Nacional de Prevenção da Gravidez não 

Intencional na Adolescência. O slogan da campanha foi Proteger e Cuidar de 

Adolescentes: Informação e acesso para escolhas saudáveis.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=open.menthal
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/34493/9789275119761-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y&ua=1
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 Semana de Prevenção da Gravidez na Adolescência.  
Apesar de ser um momento único na vida das pessoas, 

poucos se arriscariam a defender que a gestação aconteça 
precocemente, na adolescência. No entanto essa é a realidade em 
muitos lugares. 

 
GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: UMA SITUAÇÃO DELICADA 

REQUER APOIO VERDADEIRO 
A ideia é engajar especialistas da área, como pediatras e 

hebiatras, no trabalho de prevenção da gravidez precoce. 
 Várias ações foram realizadas na primeira semana de 

fevereiro, como fornecimento de dados, estatísticas, manuais e guias para que os profissionais possam 
orientar seus pacientes adolescentes sobre a importância de se prevenir adequadamente. 

O direito de viver a adolescência 
A gravidez na adolescência ‘tira” do jovem o direito de ser criança, traz uma carga de 

responsabilidade que só deveria existir quando já há maturidade e por escolha, não “por acidente”. 
Geralmente, as meninas, as maiores prejudicadas nesse caso, acabam abandonando os estudos e 

até mesmo ficando grávidas outras vezes, em um curto espaço de tempo. Há ainda uma preocupação com 
a saúde das garotas, que podem desenvolver problemas, como pressão arterial, eclampsia e pré-eclâmpsia 
durante a gravidez. Os bebês podem sofrer ainda com baixo peso e prematuridade. 

 
Casamento Infantil 
O casamento infantil responde por 30% da evasão escolar feminina no ensino secundário a nível 

mundial e faz com que as meninas estejam sujeitas a ter menor renda quando adultas. 
Levantamento recente do Banco Mundial revela que o Brasil tem o maior número de casos de 

casamento infantil da América Latina e o quarto no mundo. No país, 36% da população feminina se casa 
antes dos 18 anos. As informações são da ONU News. 

O estudo "Fechando a Brecha: Melhorando as Leis de Proteção à Mulher contra a Violência" lembra 
que a lei do Brasil estipula 18 anos como a idade legal para a união matrimonial e permite a anulação do 
casamento infantil. O problema é que há muitas brechas na legislação. 

Consentimento 
Se houver consentimento dos pais, por exemplo, as meninas podem se casar a partir dos 16 anos. A 

autora do estudo, Paula Tavares, fala sobre outras brechas na lei. “Um dispositivo ainda comum em todo o 
mundo é a permissão do casamento infantil – e em geral sem limite de idade – se a menina estiver grávida. 
Esse é o caso do Brasil”.  

Segundo ela, o país também não prevê punição para quem permite que uma menina se case fora dos 
casos previstos em lei, nem para os maridos nesses casos. “Na América Latina, 24 países preveem pena a 
quem autorize o casamento precoce, mas o Brasil não está entre eles,” observou. 

Segundo o documento do Banco Mundial, a cada ano, 15 milhões de meninas em todo o mundo se 
casam antes dos 18 anos. Em muitas culturas, o casamento precoce muitas vezes é visto como uma solução 
para a pobreza, por famílias que acreditam que assim terão uma boca a menos para alimentar. No Brasil, os 
principais motivos incluem gravidez na adolescência e desejo de segurança financeira. 

Evasão escolar e renda menor 
No entanto, o estudo destaca que o casamento infantil responde por 30% da evasão escolar feminina 

no ensino secundário a nível mundial e faz com que as meninas estejam sujeitas a ter menor renda quando 
adultas. Também as coloca em maior risco de sofrer violência doméstica, estupro marital e mortalidade 
materna e infantil. 

Por outro lado, o documento ressalta que eliminar o matrimônio infantil traz ganhos econômicos. 
Por isso, as recomendações para o Brasil e a América Latina são eliminar as brechas na legislação e adotar 
punições para a união não prevista em lei. 

 

https://www.greenme.com.br/viver/saude-e-bem-estar/4485-gravidez-na-adolescencia
https://www.greenme.com.br/viver/saude-e-bem-estar/4485-gravidez-na-adolescencia
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DINÂMICAS NAS AULAS DE MATEMÁTICA:  Apresentação de vídeo sobre o tema;  Ler, discutir e debater o 

texto – “Lei fixa data da semana de Prevenção da Gravidez na Adolescência”; -Ressaltar a importância da 

participação de cada um no debate 

Cada turma será dividida em grupos de aproximadamente 5 componentes 

 1º grupo – Coletar dados de alunos adolescentes da escola que são pais ou mães no turno matutino – 

Demonstrar graficamente - (gráfico de barras) 

 2º grupo – Realizar pesquisa com dados de adolescentes pais ou mães no DF – Demostrar 

graficamente - (gráfico de setores) 

 3º grupo – Realizar pesquisa com dados de adolescentes pais ou mães no grupo familiar – Demostrar 

graficamente - (gráfico de linhas) 

 4º grupo – Realizar pesquisa com os próprios pais para averiguar a idade em que se tornaram pais – 

Demostrar graficamente - (gráfico de barras) 

 5º grupo – Realizar pesquisa com dados de pais adolescentes no país e mundo – Demostrar 

graficamente - (gráfico de barras duplas) 

Observações: Cada grupo irá: 

- Elaborar as perguntas que serão base para coleta de dados;  

- Agrupar dados em tabelas; 

- Construir cartazes com gráficos específicos; 

- Apresentar a pesquisa para a turma com uma conclusão; 

 - Pesquisa/ Interpretação/  

- Uso do dicionário sancionar-prevalência-evasão-marital- eclampsia 

- Fazer um parágrafo (resumo) e um membro do grupo lerá como se fosse reportagem; 

No dia do reagrupamento: Cada grupo apresenta suas pesquisas, gráficos e conclusões, a turma 

conjuntamente fará frases do tema como conclusão do trabalho 
 

DINÂMICAS NAS AULAS DE PORTUGUÊS -  Prevenção da Gravidez na Adolescência. 

9º anos: Leitura e debate dos textos (livro, páginas 162 e 163): - Gravidez na adolescência no Brasil; - 

Ninguém comenta a gravidez na adolescência; - Reality show ajuda a diminuir taxa de natalidade entre 

adolescentes nos EUA. 

Dividir a turma em cinco grupos. 

- Questões para debates nos grupos. (Trabalhar a oralidade e o poder de argumentação) 

- Distribuir uma pergunta para cada grupo. (4 perguntas) 

- O quinto grupo será separado para auxiliar os outros grupos e servirá de mediador no debate. 

8º anos: Leitura e debate do texto “Lei fixa data da Semana de Prevenção da Gravidez na Adolescência” 

Propostas para cada grupo sobre o tema: Prevenção da Gravidez na Adolescência 

 Grupo 1 – Gravar uma campanha (áudio -1 a 2 minutos). 

 Grupo 2 – Produzir uma notícia de jornal (um parágrafo). 

 Grupo 3 – Produzir um vídeo (3 a 5 minutos). 

 Grupo 4 - Produzir um cartaz/campanha. 

 Grupo 5 – Produzir uma paródia. 

Observações:  

- Haverá um sorteio prévio das propostas, para os alunos realizarem as pesquisas;  - Os trabalhos serão 

desenvolvidos em sala de aula; - Todas as produções deverão ser inéditas; - A culminância acontecerá em 

sala de aula com a apresentação de cada grupo. 
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DINÂMICAS NAS AULAS DE CIÊNCIAS:  

 1º grupo – Cuidados na gravidez: tipos de cuidados, pré-natal, quantas vezes deve ir ao médico; quais 

exames são feitos durante a gestação; 

 2º grupo – Métodos contraceptivos: tipos de métodos, eficácia, cuidados e conhecimentos sobre cada 

método; 

 3º grupo – Mudanças na vida das adolescentes (familiar, social, escolar, relação do pai da criança), 

discutir com os colegas do grupo que passaram por esta situação ou conhecem alguém e listar as 

principais mudanças; 

 4º grupo – Pesquisa – Adolescentes grávidas no DF e no Brasil: índice, conhecimento e prevenção e 

impacto social; 

 5º grupo – Realizar entrevista com adolescente grávida: o que mudou? Como foi a aceitação da 

família? Idade que engravidou? Teve outros filhos? E a escola? 

 

3) MATEMÁTICA (9º ANOS) – MATEMÁTICA E TECNOLOGIA 

GRUPO 1 - Você é dependente tecnológico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

O jornal Metrópoles em 

publicação do dia 12/04/2017 cita: 

Insônia, ansiedade e 

depressão. A tecnologia que 

ajuda a melhorar a vida de 

milhares de pessoas pode ser 

também motivo de 

problemas de saúde e 

de relacionamento. Há pelo menos 4 anos, especialistas já lidam com 

o novo transtorno mental: a dependência de tecnologia.  

Uma pesquisa da Microsoft apresentada no Fórum Econômico 

Mundial, em Davos (Suíça), afirma que para 74% dos brasileiros a tecnologia tem impacto positivo nas artes 

e na cultura; para 80%, cria oportunidades de emprego; e para 72% ajuda a reduzir diferenças econômicas. 

Debate em Grupo: (todos os alunos do grupo devem dar a sua opinião e argumentar) 

Smartphones 

O uso excessivo desses 

dispositivos pode levar a 

um quadro semelhante 

ao apresentado por 

pacientes com outras 

dependências 

comportamentais e 

químicas.  

A nomofobia é um novo 

termo criado para 

determinar o medo de 

ficar longe dos aparelhos. 

Jogos eletrônicos 

 

A dependência de 

jogos eletrônicos pode 

gerar pensamentos 

recorrentes sobre os 

jogos, isolamento 

progressivo de amigos 

e familiares e 

abandono de 

atividades que eram 

saudáveis.  

Depressão, ansiedade 

social e transtorno de 

déficit de 

atenção/hiperatividade 

são outros sintomas. 

 

Redes sociais 

Repetidas curtidas no Facebook 

podem ser sentidas como picos de 

bem estar, enquanto sintomas 

ansiosos e depressivos podem surgir 

quando não há esse retorno. A 

dependência gera problemas de sono, 

no desempenho acadêmico e no 

convívio social. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Qx8JIoNOz0Y 

1 – Você acredita que existe dependência tecnológica? Que tipo de comportamento na sua opinião 

evidenciaria a dependência tecnológica? Você conhece algum caso que consideraria dependência 

tecnológica? 

2 – Quais os maiores benefícios que você considera que a tecnologia trouxe para a sociedade atual? Quais 

aparelhos tecnológicos você utiliza? Que benefícios trouxeram para a sua vida? 

3 – Você se considera um dependente tecnológico? Como você se sente estando longe dos seus aparelhos 

e por que?  

4 – Você acredita que a dependência tecnológica é uma doença dos tempos atuais? O que poderia ser feito 

para evitar a dependência nociva da tecnologia? 
 

Apresentação – Data show 

1 – Apresentar aos alunos o que é dependência tecnológica 

1.1. – Apresentar contraponto dos benefícios tecnológicos 

2 – Apresentar os principais recursos tecnológicos que podem causar dependência 

3 – Apresentar casos de pessoas que passaram por quadros de dependência tecnólogica 

4 – Propor reflexão a turma : ‘você é um dependente tecnológico. ‘ 

https://istoe.com.br/326665_VITIMAS+DA+DEPENDENCIA+DIGITAL/ 

5 – Na opinião do grupo quais seriam os mecanismos para evitar a dependência tecnológica 

Vocês serão avaliados: pesquisa e qualidade das informações levantadas;  criatividade para apresentar os 

conceitos ( desenhos – vídeos – etc); Interação com a turma e apresentação oral; Ao final a turma 

comentará a apresentação e participará da sua avaliação. 

Tempo de apresentação: 5 – 10 minutos 

 

GRUPO 2 - Capacidade de armazenamento 

Leitura das páginas 130 e 131 - livro de matemática; 

Apresentaçao Data Show: 

1 – O que é bite, sistema binário e byte; 

2 –Apresentar Quadro da relação das unidades forma de 

conversão das medidas de armazenamento; 

3 – Apresentar dispositivos e suas capacidades de 

armazenamento (comparar os de maior e menor capacidade) 

4 – Explicar o que é Backup e Nuvem; 

5- Apresentar 2 questões a escolha do grupo em forma de vídeo para os colegas (escolher entre as 

questões de 5 a 9) - Vocabulário em inglês - Pesquise se existem Apps para auxiliar este cálculo 

Vocês serão avaliados: pesquisa e qualidade das informações levantadas; criatividade para apresentar os 

conceitos (desenhos – vídeos – etc); Interação com a turma e apresentação oral; Ao final a turma 

comentará a apresentação e participará da sua avaliação! 

Tempo de apresentação: 5 – 10 minutos 

 

GRUPO 3 - Resíduos eletrônicos 
Leitura – Ser Consciente – Páginas 140 e 141 -  

https://www.youtube.com/watch?v=WO8IshEopTQ  

https://www.youtube.com/watch?v=Qx8JIoNOz0Y
https://istoe.com.br/326665_VITIMAS+DA+DEPENDENCIA+DIGITAL/
https://www.youtube.com/watch?v=WO8IshEopTQ
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif06rs0PngAhWrwFkKHScHD-oQjRx6BAgBEAU&url=https://www.algosobre.com.br/informatica/unidades-de-medida-do-computador.html&psig=AOvVaw2yhCWrw8CBjvPmk4TczQyI&ust=1552350477723765
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWyrm11_ngAhUCwFkKHRLoAEgQjRx6BAgBEAU&url=http://rmai.com.br/logistica-reversa-e-reciclagem-de-eletronicos-e-eletrodomesticos/&psig=AOvVaw1s2CsAUMIrrxJFLtvakqOi&ust=1552379751881785
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Apresentação Data Show 

1 -O que são resíduos eletrônicos? Exemplos 

1.1 – Por que é importante o descarte adequado de eletrônicos? 

2 -  Apresentar o ciclo dos resíduos eletrônicos 

3 – Apresentar a turma locais para descarte de resíduos eletrônicos na sua cidade satélite.  

4 – Apresentar dramatização similar ao exemplo da página 141 e realizar as questões 4 e 5 durante a 

apresentação. 

5 – Propor atitude prática para coleta e descarte correto de resíduos eletrônicos a ser realizada na escola 

Vocabulário  em inglês 

Vocês serão avaliado: pesquisa e qualidade das informações levantadas; criatividade para apresentar os 

conceitos ( desenhos – vídeos – etc); Interação com a turma e apresentação oral; Ao final a turma 

comentará a apresentação e participará da sua avaliação. 

 

GRUPO 4 - Taxa de transferência de 

dados e largura de banda 
Leitura das páginas 135 e 136  

Apresentação Data Show 

1 – O que é taxa de transmissão de Dados e O que é 

largura de Banda com exemplos? 

2- O que é upload e download 

3– Velocidade de Processamento – Unidade de medida 

Hertz/ MegaHertz e GigaHertz 

4 – Apresentar aos colegas 3 computadores / tablets ou celulares e comparar a velocidade modelos antigos 

e atuais; 

5 – Quantos megabites podem ser transferidos   em 1 minuto (Regra de 3) 

Apresentar aos colegas as questões 15 e 16 da página 138 em forma de teatro ou outros (Pesquise se 

existem Apps para auxiliar este cálculo) - Vocabulário em Inglês 

Vocês serão avaliados: pesquisa e qualidade das informações levantadas; criatividade para apresentar os 

conceitos ( desenhos – vídeos – etc);  Interação com a turma e apresentação oral; ao final a turma 

comentará a apresentação e participará da sua avaliação! 

 

GRUPO 5 - Perspectivas para o futuro 
https://www.todamateria.com.br/historia-e-evolucao-dos-

computadores/ 

https://www.microlins.com.br/noticias/tecnologia/linha-do-

tempo-a-evolucao-dos-celulares 

 

1) Apresentar histórico de celulares e computadores antigos e 

atuais.  

2) Apresentar os games antigos e atuais (Celulares/ 

videogames e games online) 

3) Comparação: O que aparece nos desenhos e filmes (abaixo citados)  que ainda não conquistamos: 

4) Os Jetsons / De volta para o Futuro/ Guerra nas estrelas / Minority report/ Elysium; Apresentação com 

imagens; 

https://www.todamateria.com.br/historia-e-evolucao-dos-computadores/
https://www.todamateria.com.br/historia-e-evolucao-dos-computadores/
https://www.microlins.com.br/noticias/tecnologia/linha-do-tempo-a-evolucao-dos-celulares
https://www.microlins.com.br/noticias/tecnologia/linha-do-tempo-a-evolucao-dos-celulares
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOlee13vngAhWImlkKHYtyDBkQjRx6BAgBEAU&url=http://radiolagoa104fm.com/noticia/10943/pesquisadores-alcancam-taxa-de-transmissao-de-dados-superior-a-1-terabit&psig=AOvVaw1eN0FI9ZR6n1hTBUF3roCD&ust=1552381628267590
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjdruWt4vngAhXsp1kKHez1BvQQjRx6BAgBEAU&url=https://canaltech.com.br/curiosidades/17-tecnologias-que-veremos-no-futuro-e-mudarao-o-jeito-como-vemos-as-coisas-72643/&psig=AOvVaw0n1KxIhTjlZB4HCt6r3x3U&ust=1552382697524148
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5) Quais os principais avanços tecnológicos que o grupo gostaria de citar como revolucionário nos dias 

atuais (áreas diversas: Medicina/ transportes/ educação/ transações financeiras/ comunicação/etc). 

Todas as pessoas têm acesso a estas tecnologias? O que é a Inclusão digital? 

6) O que o Grupo imagina que teremos no futuro? 

Vocês serão avaliados: pesquisa e qualidade das informações levantadas; criatividade para apresentar os 

conceitos ( desenhos – vídeos – etc);  Interação com a turma e apresentação oral; ao final a turma 

comentará a apresentação e participará da sua avaliação! 

 

4) INGLÊS – 8º E 9º ANOS 
 

Dinâmica: As turmas foram divididas em 3 grupos e trabalharam sobre a música  I hate U I love U (feat. 

Olivia O'Brien). Inicialmente viram o clipe sem legenda  - https://youtu.be/BiQIc7fG9pA , importante 

ressaltar que foi oportunizado aos alunos a escolha da música e esta foi uma das seugestões. Em seguida 

receberam a música escrita para realizarem aos desafios propostos: 

Grupo 1 - tradução 

Grupo 2 - Parte gramatical 

Grupo 3 -  Tradução e parte gramatical 

1ª parte: 

 I hate that I want you/     And I can't /      So every lonely night, I sing this song/  Don't want to, but I can't 

put /  And now all this time/ When love and trust are gone/ I just miss you on my arm 

1. Preencha os espaços em branco, da música, com as frases acima. 

2. Retire da música frases no Simple Present, forma afirmativa. 

3. Circule o Pronome Pessoal na primeira pessoa do singular. 

4. Retire frase no Simple Present, forma negativa. 

5. Vamos analisar a tradução da música. 

6. O que você achou da letra da música? 

7. Você se identifica com a personagem da música? 

8. Se você estivesse no lugar dela, como você acha que agiria? 

 

 

Feeling used 

But I'm still missing you 

And I can't 

See the end of this 

Just wanna feel your kiss 

Against my lips 

 

And now all this time 

Is passing by 

But I still can't seem to tell you why 

It hurts me every time I see you 

Realize how much I need you 

 

I hate you, I love you 

I hate that I love you 

Don't want to, but I can't put 

Nobody else above you 

 

I hate you, I love you 

I hate that I want you 

You want her, you need her 

And I'll never be her 

 

I miss you when I can't sleep 

Or right after coffee 

Or right when I can't eat 
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I miss you in my front seat 

Still got sand in my sweaters 

From nights we don't remember 

 

Do you miss me like I miss you? 

Fucked around and got attached to you 

Friends can break your heart too 

And I'm always tired but never of you 

 

If I pulled you on you, you wouldn't like that shit 

I put this reel out, but you wouldn't bite that shit 

I type a text but then I never mind that shit 

I got these feelings but you never mind that shit 

 

Oh oh, keep it on the low 

You're still in love with me 

But your friends don't know 

If you wanted me you would just say so 

And if I were you, I would never let me go 

 

I hate you, I love you 

I hate that I love you 

Don't want to, but I can't put 

Nobody else above you 

 

I hate you, I love you 

I hate that I want you 

You want her, you need her 

And I'll never be her 

 

I don't mean no harm 

I just miss you on my arm 

Wedding bells were just alarms 

Caution tape around my heart 

 

You ever wonder what we could've been? 

You said you wouldn't and you fucking did 

Lie to me, lie with me, get your fucking fix 

Now all my drinks and all my feelings 

Are all fucking mixed 

 

Always missing people that I shouldn't be missing 

Sometimes you gotta burn some bridges just create 

some distance 

I know that I control my thoughts and I should stop 

reminiscing 

But I learned from my dad that it's good to have 

feelings 

When love and trust are gone 

I guess this is moving on 

Everyone I do right does me wrong 

So every lonely night, I sing this song 

 

 

I hate you, I love you 

I hate that I love you 

Don't want to, but I can't put 

Nobody else above you 

 

I hate you, I love you 

I hate that I want you 

You want her, you need her 

And I'll never be her 

 

All alone I watch you watch her 

Like she's the only girl you've ever seen 

You don't care, you never did 

You don't give a damn about me 

Yeah, all alone I watch you watch her 

She's the only thing you've ever seen 

How is it you never notice 

That you are slowly killing me? 

 

I hate you, I love you 

I hate that I love you 

Don't want to, but I can't put 

Nobody else above you 

 

I hate you, I love you 

I hate that I want you 

You want her, you need her 

And I'll never be her 

 

  Após este trabalho e considerando que a música trata do tema depressão, frustração, tristeza, 

decepção. Percebeu-se o interesse dos estudantes sobre o tema e foi solicitado a Direção da escola e ao 
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SOE palestras para que os estudantes possam  dialogar e externalizar suas angústias, além de palestras 

motivacionais e com temas sobre perspectiva de futuro. 

 

5) GEOGRAFIA  – 8º E 9º ANOS 

 

a) 8º anos: 
1ª fase: 

* Trabalhando com conceitos – criação individual de conceitos sobre inerentes aos temas 

espacialidade, migração, localização, Geografia, sociedade, territorialidade, et. 

* De onde viemos – o aluno deve colocar no papel a história de como ele veio parar em Brasília, 

começando do primeiro membro da família a chegar no Distrito Federal. 

 

2ª Fase: 

* Divisão em grupos seguindo os critérios pré - estabelecidos pelo professor (se necessário). 

* Construção coletiva de conceitos: o grupo deve discutir entre si e construir os conceitos pedidos 

na fase 1. Pode-se escolher o melhor conceito dentre os criados pelos membros do grupo, ou 

construir um conceito novo com a participação de todos. 

 

3ª Fase:  

* Construção da história coletiva de como viemos para aqui no Distrito Federal, Na Vila Areal ou 

Região de Águas de Claras. Visa construir um sentimento de pertencimento ao local. 

 

4ª Fase 

* Feedback do professor: Os conceitos serão corrigidos se necessários e trabalhados em sala 

dentro da matéria do bimestre. As histórias serão comentadas com cada grupo e socializadas se 

os membros do grupo autorizarem. (será feito no final do bimestre) 

 

b) 9º anos 
1ª fase: 

* Trabalhando com conceitos – criação individual de conceitos sobre inerentes aos temas 

globalização, consumo, localização, Geografia, sociedade, consumismo, trabalho, etc. 

* O que compramos – o aluno deve colocar no papel o consumo real ou hipotético dele. 

 

2ª Fase: 

* Divisão em grupos seguindo os critérios pré - estabelecidos pelo professor (se necessário). 

* Construção coletiva de conceitos: o grupo deve discutir entre si e construir os conceitos pedidos 

na fase 1. Pode-se escolher o melhor conceito dentre os criados pelos membros do grupo, ou 

construir um conceito novo com a participação de todos. 

 

3ª Fase:  

* Construção da história coletiva de consumo coletivo e individual na família. 

 

4ª Fase 

* Construção da lista de marcas consumidas e complemento da lista com o país de origem 

daquela marca. 
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* Feedback do professor: Os conceitos serão corrigidos se necessários e trabalhados em sala 

dentro da matéria do bimestre. A lista de marcas e países será corrigida e comentada na sala de 

aula em debate sobre o assunto de consumo, consumismo, globalização e situação do país dentro 

da Globalização. 

 

 
 




