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1. APRESENTAÇÃO

A presente Proposta Pedagógica elaborada ao longo do primeiro semestre de
2020, entretanto, em permanente construção, é resultado da interação entre os
objetivos e prioridades estabelecidos pela unidade de ensino que se estabeleceu
através da reflexão das ações necessárias a uma escola de qualidade, firmando um
comprometimento de todos os envolvidos no processo educativo: equipe pedagógica,
administrativa, pais e estudantes.
Pretendemos operacionalizar a PP aproveitando as riquezas e diversidades de
conhecimentos e valores éticos explícitos nas experiências da nossa comunidade
escolar.
Em 2020, o CEF 106 foi a única escola da Regional de Ensino do Recanto das
Emas a passar por uma mudança geral na equipe de direção. Dessa forma, a equipe
gestora, juntamente com a comunidade escolar decidiu de forma democrática
reconstruir a PP, demonstrando assim a identidade dessa nova gestão.
Além da mudança da gestão, no meio do processo de construção da PP,
passamos por um momento atípico a nível mundial. Uma pandemia, devido ao Novo
Coronavírus/Covid-19 se instalou infectando e matando milhares de pessoas no Brasil
e no mundo. São poucas as certezas desde que a Covid-19 entrou em cena, trazendo
à tona questionamentos que vão além dos imensos desafios na área da saúde pública.
Geopolítica, globalização, economia e educação, além de aspectos sociais e
psicológicos, ganham contornos diferentes após a pandemia.
Agindo de forma sensata, nossos governantes decidiram iniciar um isolamento
social, sem previsão de retorno às atividades normais, fechando shoppings,
comércios, bancos, atividades e serviços não essenciais e também as escolas.
Dessa forma, o Decreto nº 40.550 de 23 de março de 2020 inciso Art 2º, inciso
III diz que “ficam suspensos, no âmbito do Distrito Federal, até o dia 05 de abril de
2020”.
§ 1º A suspensão das aulas na rede de ensino pública do Distrito Federal, de que trata
o inciso III, deverá ser compreendida como recesso/férias escolares do mês de julho
com início em 16 de março de 2020, nos termos deste Decreto.
Todas essas situações que fugiram ao nosso controle dificultaram um diálogo
maior e mais satisfatório com a nossa comunidade escolar e por esses motivos a
nossa Proposta Pedagógica está em processo de construção.
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Durante esse isolamento social, não houve interrupção na construção da PP
do CEF 106 sendo mantido por meio de mídias sociais, auxílio dos profissionais da
educação e alguns membros da comunidade escolar nos quais tivemos acesso.
Nosso desejo era estarmos reunidos fisicamente no ambiente escolar com a presença
de 100% de todos os seguimentos da comunidade para darmos prosseguimento ao
nosso trabalho, porém , entendemos o momento crítico que estamos passando e,
atendendo ao decreto estabelecido pelo Senhor Governador Ibaneis Rocha,
permaneceremos em isolamento social até a revogação do mesmo.
Devido a esse processo de identificação da nova gestão e todos os
acontecimentos no período de construção do documento, acreditamos que uma PP
finalizada só será possível para o ano de 2021.

2- HISTÓRICO
A escola foi inaugurada no dia 08 de agosto de 1994, trazendo um grande
benefício para a comunidade em razão do número reduzido de escolas que eram de
4 escolas para atender toda a população da cidade do Recanto das Emas.
As dificuldades eram muitas, a começar pela distância da Diretoria Regional de
Ensino que naquele período pertencia à cidade satélite do Gama.
No ano de 2008 a escola começou a receber a verba do PDE (Programa de
Desenvolvimento da Educação), Decreto Lei 6094/07, que visa melhorar o percentual
do rendimento escolar e diminuir o índice de reprovação tendo em vista que esta
Instituição de Ensino apresentou nos anos anteriores rendimento insatisfatório em
algumas disciplinas na prova do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica). Porém, em 2017, verificou-se que a falta de prestação de contas da gestão
passada em relação às verbas federais, trouxeram alguns prejuízos pedagógicos e de
crescimento pela ausência de recebimento de recursos públicos.
Por ser a escola o espaço de letramento por excelência, fez-se necessária a
reforma, a adaptação e a adequação de um local para que os alunos, os professores,
e a comunidade pudessem ter acesso a livros de diferentes autores e um local
adequado para estudo. A escola alcançou seu objetivo, pois durante a fase de
execução e término do projeto a comunidade acompanhou com muito empenho se
mostrando participativa.
Acreditamos que a interação entre os diferentes saberes no cotidiano do
educando, será permitido dar significado a qualquer conteúdo curricular, fazendo a
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ponte necessária entre o que se aprende e o que se faz, vive e observa no cotidiano,
tornando-o agente ativo de sua comunidade, não sendo assim o estudante um mero
espectador, mas sim um agente transformador de si mesmo e de seu mundo.
A escola é um Centro de Ensino Fundamental de séries finais, CDIs, DI
multisseriada, ensino especial, polo de deficiência auditiva e EJA 1º segmento.
Atendemos atualmente nos turnos matutino e vespertino com 40 salas de aula em
funcionamento.
Hoje, o Centro de Ensino Fundamental 106 atende as mais diversas camadas
da comunidade, sendo 1015 alunos de séries finais, 11 de classe especial, 9 de EJA
1º segmento, alunos com necessidades especiais, inclusão, alunos assistidos pela
Vara da Infância e Juventude, alunos da FALE e alunos do orfanato.
A unidade de ensino possui 20 salas de aula, duas quadras poliesportivas,
biblioteca, sala de recursos generalista e específica de D.A, sala para SOE, cozinha,
refeitório, sala dos professores com copa, sala de coordenação/supervisão, sala para
Educação Integral, sala para serviços administrativos, direção e secretaria.
O Centro de Ensino Fundamental 106 destina-se a oferecer a educação para
alunos do ensino fundamental nos dois turnos:
Turno Matutino
•

1 sala de recurso generalista – AEE;
•

1 sala de recurso – SEAA (Serviço de Apoio a Aprendizagem);

•

1 sala de recurso para D.A (Deficiência Auditiva);

•

18 turmas de 6º ano ao 9º ano:

•

6 turmas inclusivas;

•

1 turma bilíngue mediada;

•

turmas comuns;

•

1 turma de EJA 1º segmento.

Turno Vespertino
•

1 sala de recurso generalista AEE;

•

1 sala de recurso SEAA (Serviço de apoio a aprendizagem) – Psicólogo;

•

1 sala de recursos –DA

•

19 turmas de 6º ano ao 9º ano:

•

7 turmas inclusivas
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•

turmas comuns

•

2 turmas bilíngues mediadas

•

1 turma de Classe Especial.

Quantidade de funcionários:
•

78 servidores

•

13 funcionários da limpeza

•

5 funcionários da cozinha

•

4 vigilantes

•

13 educadores sociais voluntários

Dados da Diretoria Regional de Ensino
CRE

Recanto das Emas

Endereço completo

Quadra 203 lotes 32 Área Especial

Telefone

3091-2372

Diretoria

Leandro Freire

Dados da Instituição Escolar
Nome da Escola

Centro de Ensino Fundamental 106

Endereço completo

Quadra 106 Área Especial 01

Telefone

(61) 3901-3354

Localização

Quadra 106 atrás do Supermercado Tatico

Diretoria
Diretor

Eluides Agapito Moreira

Vice diretor

Enilton Caiana dos Passos

Supervisora pedagógica

Vanessa Guedes da C. S. Landim

Supervisora administrativa

Kelle Mari da Silva Souza

3 - DIAGNÓSTICO DA ESCOLA E REALIDADE CONTEXTUAL
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A educação atual pode ser vista por um prisma diferente nos últimos 20
anos. Desde o final dos anos 70 até hoje, estão acontecendo coisas
extremamente ricas na educação brasileira. Percebemos que o modelo de
educação de qualidade construído desde a última reforma, em 1971, através da
lei 5.692 está sendo substituída por um processo de construção contínua no qual
o aluno não saia preparado apenas para o vestibular, mas para a vida como
sujeito cultural e social. Temos uma prática de educação e estamos construindo
uma nova concepção de qualidade inserida nesta proposta pedagógica.
O trabalho que vem sendo desenvolvido nesta unidade de ensino está
dentro da nova proposta em Ciclos de acordo com Secretaria de Educação do
Distrito Federal.
Temos reiterado o entendimento de que a razão de buscar um melhor
funcionamento da nossa escola depende não só da busca do aprendizado, mas
também dos investimentos que favoreçam um bom ensino.
A participação dos familiares no processo educativo ainda é muito tímida.
São poucos os que dispõem a fazer uma integração com a escola, a serem
pessoas participantes da vida escolar de seu filho. Procuramos conscientizá-los
através dos conselhos participativos e reuniões de pais de que a escola é
patrimônio de toda a comunidade, não somente de funcionários e alunos, daí a
necessidade de participarem com maior expressão dos projetos da escola,
exercendo parcerias que resultarão em uma educação de qualidade.
O êxito da nossa escola depende não apenas do exercício da democracia
no espaço escolar, da gestão participativa, da introdução de novos projetos e
técnicas, mas da qualidade cognitiva e operativa das aprendizagens, propiciada
a todos os alunos em condições iguais.
Em nossas observações foi possível verificar que a comunidade escolar
atendida pelo CEF 106 apresenta características sociais bem definidas onde se
interagem tanto com seus pares quanto com a equipe escolar como um todo. No
que diz respeito às Características Econômicas percebe-se que na sua maioria
não dependem tanto dos Programas de Governo, possuem sua autonomia
financeira. Nos aspectos Culturais ainda deixam a desejar, pois não possuem
uma cultura de preocupação como ir à escola saber como está o aprendizado de
seus filhos no dia a dia, comparecendo somente quando convocados ou em
reuniões bimestrais, não interessando saber de fato o que a escola oferece além
do aprendizado, projetos que auxiliem seus filhos para um rendimento melhor ao

9
final de cada ano escolar, como também não se dispõe a atuar na escola como
voluntários no que diz respeito a utilizar melhor os espaços físicos onde os
estudantes permanecem a maior parte do seu tempo.

4 - FUNÇÃO SOCIAL
A função social dessa instituição educacional é o desenvolvimento
intelectual, social e profissional do aluno, preparando-o como ser humano; para
que possa exercer sua função como cidadão, consciente do seu papel como
sujeito transformador do ambiente em que vive.
A escola busca desenvolver valores significativos para a formação de
alunos conscientes em seus direitos e deveres, que são norteadores em sua vida
social e

educacional; honestidade, responsabilidade, lealdade,

justiça,

flexibilidade, humor, solidariedade, humanidade, disponibilidade, empenho,
coerência, amor, respeito, amizade, paciência, aceitação, indispensáveis ao
nosso crescimento contínuo.
O CEF 106 se destina a promover ao aluno o domínio do conhecimento,
assegurando que ele tenha condições de ler e interpretar o mundo como cidadão
responsável e inserido na sociedade, compreendendo as determinações dessa
sociedade tendo condições de apossar-se do conhecimento científico,
intelectual, universal. Isto porque nossa escola, por ser inclusiva (alunos com
necessidades especiais), é, para a maioria das crianças e adolescentes desta
cidade, um dos principais veículos sistematizados e organizadores desses
conhecimentos.

5 - PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
- Princípios Epistemológicos
Toda proposta curricular é situada social, histórica e culturalmente; é a
expressão do lugar de onde se fala e dos princípios que a orientam. Falar desses
princípios epistemológicos do Currículo de Educação Básica da SEDF nos remete ao
que compreendemos como princípios. Princípios são ideais, aquilo que procuramos
atingir e expressam o que consideramos fundamental: conhecimentos, crenças,
valores, atitudes, relações, interações. Dentro da perspectiva de Currículo Integrado,
os princípios orientadores são: teoria e prática, interdisciplinaridade, contextualização,

10
flexibilização. Esses princípios são centrais nos enfoques teóricos e práticas
pedagógicas no tratamento de conteúdos curriculares, em articulação a múltiplos
saberes que circulam no espaço social e escolar
- Princípios Éticos
O mundo e a sociedade constituem um meio para a formação da cidadania. O
cidadão deve buscar, incessantemente, meios que possibilitem a sua inclusão e
integração em um contexto social melhor, mais justo e igualitário.
Dentro dessa visão, o aluno tem a oportunidade de se formar socialmente ativo
contribuindo assim para a formação de sua identificação e a escola tem como objetivo
conscientizar alunos e comunidade acerca da democracia racial, valores éticos
culturais e cidadania através de projetos que trabalhem o desenvolvam ações de
pluralidade.
•

Princípios Estéticos

Cada vez mais sabemos que a solução para os problemas de aprendizagem
que se apresentam dependem de cada um de nós: pais, alunos, professores e escola
que, como agentes transformadores, promovem uma educação de qualidade, levando
o aluno a busca e a construção do conhecimento com criatividade e autonomia,
valorizando a si mesmo e exigindo ser respeitado como sujeito inacabado e com o
entendimento de que a vida é uma dinâmica em permanente construção.

6 - MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS
Baseando-se na PROPOSTA POLÍTICO PEDAGÓGICO CARLOS MOTA, a
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal tem como missão:
“Proporcionar uma educação pública, gratuita e democrática, voltada à formação
integral do ser humano para que possa atuar como agente de construção científica,
cultural e política da sociedade, assegurando a universalização do acesso à escola e
da permanência com êxito no decorrer do percurso escolar de todos os estudantes.
(pág. 25)”
A missão da escola é garantir a seus alunos a construção do
conhecimento, atitudes e habilidades capazes de lhes proporcionar condições para o
exercício da cidadania plena e dessa maneira contribuir para a construção de uma
sociedade justa e igualitária: valorizando o aluno como um ser participante e
modificador do seu meio; desenvolvendo no educando a consciência da importância
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do estudo na sua vida escolar e no seu dia a dia; formar no educando uma consciência
socioeconômica e participativa no país; proporcionar momentos
cultura com uma

de

lazer e

interação professor/aluno/direção de forma dinâmica.

6.1 – OBJETIVO GERAL
Com base no art. 32 inciso III da LDB, o Centro de Ensino Fundamental 106 do
Recanto das Emas tem por objetivo a formação básica do cidadão mediante: o
desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno
domínio da leitura, da escrita e do cálculo; a compreensão do ambiente natural e
social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se
fundamenta a sociedade; o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo
em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e
valores; o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana
e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social (Redação dada pela Lei nº
11.274, de 2006).
São objetivos do Ensino Fundamental, pautados nas Diretrizes Curriculares
Nacionais da Educação Básica e ressignificados pelas Diretrizes Pedagógicas desta
Secretaria de Educação: possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização de
saberes, em uma perspectiva de inclusão considerando os eixos transversais:
Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos,
Educação para a Sustentabilidade, promover as aprendizagens tendo como meios
básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo e a formação de atitudes e
valores, permitindo vivências de diversos letramentos, oportunizar a compreensão do
ambiente natural e social, dos processos histórico-geográficos, da diversidade étnico
cultural, do sistema político, da economia, da tecnologia, das artes e da cultura, dos
direitos humanos e de princípios em que se fundamenta a sociedade brasileira, latinoamericana e mundial, fortalecer vínculos da escola com a família, no sentido de
proporcionar diálogos éticos e a corresponsabilização de papéis distintos, com vistas
à garantia de acesso, permanência e formação integral dos estudantes, compreender
o estudante como sujeito central do processo de ensino, capaz de atitudes éticas,
críticas e reflexivas, comprometido com suas aprendizagens, na perspectiva do
protagonismo infanto-juvenil, promover o desenvolvimento integral do aluno de forma
que flua o cidadão crítico ativo e comprometido, oferecer um ensino de qualidade no
qual favoreça a permanência e o sucesso do aluno, conscientizar e sensibilizar a
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família, da necessidade de comprometimento e integração à vida escolar do aluno,
proporcionar

aos

alunos

condições

de

desenvolvimento

nos

aspectos

sociopedagógicos, visando o desenvolvimento integral da personalidade do aluno
propondo-o para o exercício pleno da cidadania, adequar o trabalho pedagógico às
condições sociais, as características individuais dos alunos, Priorizar o fazer
pedagógico, bem como aprimorá-los, promover uma visão crítica da realidade e abrir
espaço para a discussão, favorecer caminhos para uma educação voltada e
direcionada à cidadania global, oferecer aos alunos uma visão ampla do mundo que
os cerca, indo além das salas de aula, permitir o desenvolvimento individualizado de
cada aluno, desenvolver valores que permeiam a condição humana, tais como:
Respeito ao próximo; Solidariedade; Cooperação; Participação e Reconhecer-se
como cidadão.

6.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS E METAS

- Objetivo

- Meta

- 1.1 – Melhorar o aproveitamento dos

- Melhorar o desempenho dos alunos

alunos

nas

através

de

atendimento

disciplinas

de

individualizado nas disciplinas de

Ciências

Português e Matemática, assim como

História, Artes e Matemática durante

nas outras disciplinas.

o ano letivo.

- 1.2 – Propiciar ao aluno momentos

- Aumentar o número de participantes

de

da comunidade escolar em eventos

interação

entre

comunidade e escola.

colegas,

Naturais,

Português,
Geografia,

sociais e culturais promovidos pela
Escola, durante o ano letivo.
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- 1.3 – Promover a integração escola

- Aumentar

versos

comunidade escolar aos sábados nas

comunidade,

através

de

a

participação

da

reuniões, festas, palestras e oficinas.

reuniões de pais e eventos.

- 1.4 – Conscientizar os alunos sobre

- Aumentar

os cuidados com o meio ambiente e o

conscientização

ambiente escolar tornando-os social e

conservação

visualmente mais agradável.

preservação do meio ambiente.

- 1.5 – Propiciar oportunidades de

- Diminuir a evasão e a repetência

orientação sistemática aos alunos

durante todo o ano letivo.

a

participação
dos

da

e

alunos

escola

e

a
na
na

com histórico de reprovação e evasão
(SOE).
- 1.6 – Adaptação da biblioteca para

- Melhorar

o número de leitores

dar aos alunos oportunidade de

frequentes na biblioteca.

conhecerem os autores da Literatura
Brasileira; Disponibilizar o acervo
escolar

a

comunidade

local;

Incentivar os alunos, através da
leitura, à prática da escrita com
finalidade social; Destinar um espaço
adequado para estudo e pesquisa.

- Incentivar a leitura;
- Proporcionar

o

desenvolvimento

intelectual;
- Proliferar

o

conhecimento

e

preservar a cultura local, sendo um
espaço

físico

de

fundamental

importância para o desenvolvimento
da comunidade e região.

07 - FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS
O Centro de Ensino Fundamental 106 segue o Currículo da Educação Básica
da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, que se fundamenta na
Pedagogia Histórico-crítica e na Psicologia Histórico-Cultural, opção teóricometodológica

que

se

assenta

em

inúmeros fatores,

como

na

realidade

socioeconômica da população do Distrito Federal. Estes referenciais pedagógicos
buscam não somente explicações para as contradições sociais, mas, sobretudo, para
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superá-las, identificando as causas do fracasso escolar e garantindo a aprendizagem
para todos. “[…] o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente,
em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida e coletivamente pelo
conjunto de homens” (SAVIANI, 2003, p. 07).
Nossa escola entende como a Pedagogia Histórico-crítica, que o trabalho
pedagógico deve compreender que a transformação da prática social se inicia a partir
do reconhecimento dos educandos no processo educativo. A mediação entre a escola
e seus diversos sujeitos fortalece o sentido da aprendizagem construída e sustentada
na participação e na colaboração dos atores. A aprendizagem deve ser compreendida
como um processo de interações dos estudantes com o mundo, com seus pares, com
objetos, com a linguagem e com os professores num ambiente favorável à
humanização.
Seguimos a ótica da Psicologia Histórico-cultural, ao contemplarmos na nossa
organização escolar as práticas e interesses da comunidade na qual fazemos parte.
Propomos um trabalho pedagógico que possibilite o uso da razão e da emoção, do
pensamento e sentimento para tornar positivas e significativos as experiências
escolares.
O CEF 106, em parceria com a SEEDF assume seu papel político-pedagógico
como todo ato educacional em si o revela, apresentando a educação como direito e
não como privilégio, articulando as dimensões humanas com as práticas curriculares
em direção a uma escola republicana, justa, democrática e fraterna. Com essa
fundamentação, seguimos os eixos orientadores do Currículo que devem ser
trabalhados de forma transversal, articulando conhecimentos de diferentes áreas,
como: Eixos Transversais, Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em
e para os Direitos Humanos, Educação para a Sustentabilidade e Formação Humana
Integral.
É função primeira da escola garantir a aprendizagem de todos os estudantes,
por meio do desenvolvimento de processos educativos de qualidade. Para isso, o
reconhecimento da prática social e da diversidade do estudante da rede pública do
ensino do Distrito Federal são condições fundamentais.
É importante reconhecer que todos os agentes envolvidos com a escola
participam e formam-se no cotidiano escolar. Nesse sentido, a Psicologia HistóricoCultural destaca o desenvolvimento do psiquismo e das capacidades humanas
relacionadas ao processo de aprendizagem, compreendendo a educação como
fenômeno de experiências significativas, organizadas didaticamente pela escola.
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A aprendizagem não ocorre solitariamente, mas na relação com o outro,
favorecendo a crianças, jovens e adultos a interação e a resolução de problemas,
questões e situações na “zona mais próxima do nível de seu desenvolvimento”. A
possibilidade de o estudante aprender em colaboração pode contribuir para seu êxito,
coincidindo com sua “zona de desenvolvimento imediato” (VIGOSTSKY, 2001, p.
329). Assim, a aprendizagem deixa de ser vista como uma atividade isolada e inata,
passando a ser compreendida como processo de interações de estudantes com o
mundo, com seus pares, com objetos, com a linguagem e com os professores num
ambiente favorável à humanização.

08 - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO
O CEF 106 se organiza dentro de uma modalidade de ensino que atende aos
alunos do ensino fundamental (anos finais) e educação de jovens e adultos (1º
segmento) no período diurno.
Em 2018, o ensino fundamental (anos finais) passou a adotar a proposta
curricular no modelo de “Ciclos para as aprendizagens”. Essa modalidade de ensino
é respaldada pelo artigo 23 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº
9.394/96, que estabelece o princípio da flexibilidade na organização do trabalho
pedagógico em ciclos ou forma diversa de organização para melhoria do processo de
aprendizagem. O artigo 12 da LDB define entre os encargos dos estabelecimentos de
ensino a autonomia da escola na elaboração e execução do projeto políticopedagógico; o artigo 4º da Lei de Gestão Democrática nº 4.751, de 7 de fevereiro de
2012, garante autonomia pedagógica às escolas públicas do Distrito Federal para
elaborar e implementar seu projeto político-pedagógico, em consonância com as
políticas educacionais vigentes e as com normas e diretrizes da rede pública de ensino
do DF.
A adoção de ciclos nos anos finais do Ensino Fundamental nesta unidade de
ensino partilha responsabilidades individuais e coletivas. O trabalho pedagógico
coletivo apresentado nesta Proposta Pedagógica é uma das condições efetivas para
a sua prática. Para tanto, são organizados colegiados como: Conselho de Classe,
Conselho Escolar, reuniões de coordenação pedagógica coletiva, entre outros.
A progressão continuada das aprendizagens dos estudantes, implícita na
organização escolar em ciclos, demanda acompanhamento sistemático do seu
desempenho por meio de avaliação realizada de forma continuada. É esse processo
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avaliativo formativo que viabiliza e conduz professores e equipe pedagógica da
unidade escolar a repensarem o trabalho pedagógico desenvolvido, buscando
caminhos que possibilitem sua melhoria em atendimento às necessidades de
aprendizagem evidenciadas pelos estudantes.
A progressão continuada, pressuposto da organização escolar em ciclos, não
permite que os estudantes avancem sem terem garantidas suas aprendizagens e se
fundamenta no pressuposto de que o estudante não deve repetir o que já sabe; e não
deve prosseguir os estudos com lacunas em seu processo de aprendizagem. Isso
significa que os estudantes progridem sem interrupções, sem lacunas e sem percalços
que venham a interromper a evolução do seu desenvolvimento escolar (VILLAS
BOAS, PEREIRA, OLIVEIRA, 2012).
Na perspectiva da organização escolar em ciclos, o trabalho pedagógico
proposto neste Projeto fundamenta-se na seguinte organização:
•

Nova forma de organização dos conteúdos, dos procedimentos

metodológicos, das avaliações e dos tempos de aprendizagem, resguardando os
ritmos diferenciados e a heterogeneidade característica dos processos de
aprendizagem humana;
•

Ensino heterogêneo e diferenciado, caracterizado pelo respeito às

potencialidades e ritmos de aprendizagem;
•

Adequação permanente dos procedimentos metodológicos com vistas

a atingir os objetivos de aprendizagem;
•

Avaliação

formativa

contínua

e

a

serviço

da

promoção

das

aprendizagens, conforme as Diretrizes de Avaliação do Processo de Ensino e de
Aprendizagem para a Educação Básica da Secretaria de Educação, 2008. *Obs.:
Atualizar o ano das Diretrizes de Avaliação da SEEDF.
A opção pelos ciclos nesta escola tem por base a compreensão de que é
urgente reinventar a escola na perspectiva do princípio da igualdade. Compreender e
respeitar as diferenças, orientados pela certeza de que não se pode abrir mão de uma
educação pública para todos em seu sentido pleno, como preceitua a Constituição
Federal de 1988, artigo 205.
As estratégias do fazer didático-pedagógico no cotidiano da sala de aula
organiza-se por meio do reagrupamento intraclasse, interclasse e projeto interventivo,
ações que priorizam a promoção da aprendizagem significativa (DISTRITO
FEDERAL, 2012a).
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A Organização Pedagógica na Educação de Jovens e Adultos, pauta-se nas
Diretrizes Operacionais da Educação de Jovens e Adultos. A EJA atende ao primeiro
segmento na modalidade presencial. A EJA é ofertada em regime semestral e o
semestre é organizado de forma tradicional, um único período de 100 dias letivos,
onde os componentes curriculares são distribuídos e trabalhados ao longo do
semestre.
Pretendemos operacionalizar o currículo adotando o aproveitamento da riqueza
e da diversidade dos conhecimentos e valores éticos explicitados nas experiências de
nossos alunos, professores, funcionários e comunidade escolar, sem nos afastarmos
das diretrizes curriculares nacionais e de suas definições doutrinárias sobre princípios,
fundamentos e procedimentos que nos orientam na organização do projeto político
pedagógico.
Para formar um cidadão capaz de perceber o mundo e atuar sobre ele a partir
de sua comunidade, o primeiro passo deverá ser estruturado sobre os eixos da
interdisciplinaridade e da contextualização.
A interdisciplinaridade proporciona uma visão orgânica do conhecimento e o
diálogo permanente entre as diferentes áreas do saber, aproveitando sempre as
relações entre os conteúdos e contexto para dar significado ao aprendido.
A contextualização, por sua vez, vai exigir que todo o conhecimento tenha como
ponto de partida a experiência do estudante, o contexto onde está inserida e onde ele
vai atuar como um agente ativo de sua comunidade. Para que o aluno conheça o
funcionamento dos aparelhos do organismo humano, ele precisa entender como
funciona seu próprio corpo e que consequência tem para suas vidas determinadas
atitudes como, por exemplo, fazer dieta sem orientação, fumar, beber e etc.
Quanto aos alunos com necessidades especiais, o CEF 106 trabalha com
classes especiais e inclusão. Em virtude das deficiências o currículo deverá dispor de
métodos, técnicas e recursos educativos para atender suas necessidades, sem fugir
dos demais temas e projetos interdisciplinares da escola, uma vez que os mesmos
fazem parte do corpo discente e apresentam habilidades artísticas, artesanais e direito
a permanência na escola conforme a LDB.
Ao darmos ênfase à importância de se aproveitar a riqueza da diversidade,
estamos possibilitando o resgate de valores, que atualmente estão adormecidos na
maioria das famílias. Os alunos desconhecem a sua própria história, as suas raízes
tornando o educando um ser frio e distante do mundo real.
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Essa nova forma de ensinar tem por finalidade, capacitar ao longo do processo,
a construir competências, habilidades e disposições de conduta que o acompanharão
no seu aprendizado contínuo, pois o indivíduo todos os dias aprende coisas diferentes,
a cada momento a ciência faz novas descobertas, o mundo não para de evoluir,
graças a esse ser inacreditável, o homem.
A implementação do CURRÍCULO EM MOVIMENTO da Secretaria de Estado
de Educação do Distrito Federal (SEEDF) é um grande avanço no que concerne os
conteúdos das áreas do conhecimento contemplando todos os níveis de educação
oferecidos na rede. Entretanto, mais do que apenas uma seleção de conteúdos, este
visa democratizar o ensino-aprendizagem reiterando o compromisso com a educação
pública de qualidade.
A organização curricular objetiva uma progressão dos diversos conteúdos
dentro das áreas do conhecimento para que estes não estejam desvinculados de um
ano para outro, de uma série para outra.
Entretanto, para que essa organização ocorra, faz-se necessária muita
discussão entre pares, necessita-se tempo para que os profissionais em educação
debatam, discutam e organizem o currículo de forma a torná-lo ainda mais relevante
e significativo para o aluno.
Como proposta para 2020, essa discussão será feita ao longo das coletivas
para que a construção dessa organização curricular se faça de forma eficiente, prática
e dinâmica e que, principalmente, atenda às necessidades dos alunos no que se refere
a uma educação pública sólida e de qualidade.
Plano de ação da coordenação Pedagógica
OBJETIV
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TEMAS
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senso
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e literatura
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Resgatar
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IVA
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VEIS
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Dificuldade
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-Leitura
e -Professores -Durante
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o
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livros
letivo
-Biblioteca
-A hora do
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e
s textuais
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09 - CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO
APRENDIZAGEM
A avaliação deve ser entendida como uma ferramenta a serviço da
aprendizagem cujo objetivo é a melhoria das práticas e sua constante qualificação,
possibilitando identificar problemas e encontrar soluções.
O processo avaliativo deve ser formativo, priorizando o crescimento do aluno,
numa perspectiva formativa construtiva, baseando-se nas dimensões: diagnóstica,
processual, contínua, formativa e participativa.
Considerando que a aprendizagem ocorre da aquisição e construção de competências
e habilidades úteis a novas experiências, o aluno deve ser avaliado em relação a si
mesmo, cabendo à escola proporcionar oportunidades de ensino e de aprendizagem
que favoreçam o desenvolvimento.
A avaliação tem por finalidade principal auxiliar no seu processo de
aprendizagem, favorecendo assim a tomada de competência de suas potencialidades
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e conquistas, será em aspecto contínuo e permanente através de ferramentas
avaliativas, diálogo com a orientação educacional e em momentos de reuniões
pedagógicas coletivas.
A primeira avaliação realizada pelos professores é a diagnóstica para uma
sondagem em relação ao nível de aprendizagem dos estudantes, com o levantamento
de dados que, organizados, estudados e analisados, permitem a elaboração de um
diagnóstico inicial.
Essa investigação tem como finalidade conhecer o perfil dos alunos, buscando,
assim, adequar o planejamento à realidade e às características deles, assegurando,
portanto, que os estudantes do respectivo ano recebam todas as condições que
possibilitem a aprendizagem, a apropriação do conhecimento e possam alcançar o
padrão estabelecido pela Instituição.
O professor, juntamente com a coordenação pedagógica, definirá o processo
de planejamento, considerando a realidade dos estudantes, os conteúdos do ano e o
calendário escolar.
Ao finalizar o planejamento das aulas, o professor estabelece como
procedimento central de avaliação, analisar o desenvolvimento do processo de ensino
e de aprendizagem, caracterizando, assim, uma avaliação processual. Tendo como
referência principal o método que adotamos como princípio norteador das práticas de
ensino, onde compreendemos que a avaliação deve ser parte integrante em todas as
fases do processo, fornecendo elementos para que o professor obtenha condições de
fazer a gestão do ensinar e do aprender.
Além das avaliações realizadas durante as aulas, o Conselho de Classe
participativo auxilia no momento em que o grupo de professores avalia os resultados
obtidos de cada estudante, no que se refere ao seu desenvolvimento cognitivo e de
aprendizagem.
Para a EJA, o sistema de avaliação é um componente indispensável no
processo ensino-aprendizagem, pois permite analisar o desempenho dos sujeitos
envolvidos com vistas a reformular e incrementar as ações pedagógicas.
A avaliação deve direcionar o trabalho pedagógico e, por isso, consiste num
instrumento que possibilita a comunidade escolar verificar como o Currículo proposto
e desenvolvido pela Proposta Pedagógica está atingindo seus objetivos.
Todos os procedimentos/instrumentos de avaliação são definidos juntamente
com a coordenação pedagógica da escola.
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O valor atribuído a testes ou provas, como instrumentos de avaliação não
poderá ultrapassar a 40% da nota final na disciplina; os 60% da nota final devem ser
distribuídos entre os outros instrumentos e procedimentos avaliativos.
O aluno será considerado apto (A) quando obtiver, no mínimo, 50% (cinquenta
por cento) do valor previsto do total das atividades avaliativas realizadas pelo
professor, por componente curricular e frequência mínima de 75% (setenta e cinco
por cento) do total de horas letivas estabelecidas para o semestre letivo. Ainda
podendo ser promovido no decorrer do semestre letivo, a qualquer momento desde
que seja comprovado o cumprimento das competências, habilidades e conteúdos. E
é considerado não apto (NA) quando não obtiver o mínimo exigido. O aluno que não
obtiver a frequência mínima sem justificativa para suas faltas será considerado caso
de abandono (ABA).
O processo de recuperação na EJA ocorre de forma processual e contínua.
Aos alunos com necessidades educacionais específicas, é assegurada a
reorganização curricular para flexibilizar a prática educacional e a avaliação
diferenciada, observando-se: a introdução ou eliminação de conteúdos, considerando
a condição individual de cada aluno; a temporalidade, com a flexibilização do tempo,
para realizar as atividades e o desenvolvimento de conteúdo; a avaliação com critérios
diferenciados de acordo ás adequações que se fizerem necessárias.
O contato permanente com a família auxilia no acompanhamento das
atividades extraclasses, facilitando um melhor diagnóstico da vida social e dos
trabalhos desenvolvidos pelo aluno que devem ser avaliados de forma global e
contínua, pois a avaliação se dá em todos os momentos de sua vida escolar.
A Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal (SEEDF) apresenta
as Diretrizes de avaliação Educacional (2014) que articulam os três níveis de
avaliação educacional: avaliação em larga escala ou em redes de ensino, realizada
pelo Estado; avaliação institucional da escola, desenvolvida por ela mesma; e
avaliação da aprendizagem em sala de aula, sob a responsabilidade do professor. A
perspectiva é de que esses três níveis interajam entre si e possam contribuir
efetivamente para a melhoria da qualidade da educação pública no DF.
Nesta perspectiva curricular, a avaliação, em qualquer nível, deverá ser
utilizada de maneira que promova a Educação para a Diversidade, Cidadania e
Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade. A
SEEDF não corrobora nenhum ato avaliativo que seja utilizado para excluir ou cercear
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direitos educacionais, garantindo assim, a todos, o direito fundamental e inalienável
de aprender. Diante da Avaliação Formativa:
•

Utiliza-se da função diagnóstica para reorientar os processos de ensino e de
aprendizagem e, consequentemente, servir de instrumento para a melhoria da função
social a que se destina a escola;

•

Deve ser ato de valorização e de potencialização das aprendizagens, e não de
classificação e exclusão;

•

Constitui prática imprescindível para o progresso das aprendizagens dos estudantes
e dos demais sujeitos que compõem a escola.

•

Um ponto-chave da avaliação formativa é a diversificação de instrumentos em busca
do aprimoramento das estratégias utilizadas;

•

É preciso estar atento para a melhor forma de avaliar cada conteúdo, assim como
para os diferentes tipos de competência;

•

A avaliação pode (e deve) acontecer em qualquer momento do processo, a fim de não
acumulação de conteúdo;

•

Diferentes estratégias de avaliação atendem melhor as individualidades dos
estudantes.
Avaliação e aprendizagem caminham lado a lado, pois “[...] enquanto se avalia
se

aprende

e

enquanto

se

aprende

se

avalia”.

(Villas

Boas,

2013).

Instrumentos de Avaliação sugeridos aos anos finais são: debate, dinâmicas de
grupo, autoavaliação, simulado, prova objetiva, prova dissertativa, caderno, trabalhos
em grupo, trabalhos individuais, seminários, portfólio, estudos dirigidos, mapas
Conceituais
São atividades avaliativas sugeridas pelas Diretrizes Pedagógicas para a
Organização Escolar no 3º Ciclo para as aprendizagens e que servirão de base para
as práticas de aprendizagem nesta unidade de ensino:
•

Contrato Didático

•

Atividades Diversificadas

•

Tempestade Cerebral

•

Estudo Dirigido

•

Phillips 6/6

•

Grupo de verbalização e de observação (GV/GO)

•

Seminário

•

Estudo de Caso
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•

Júri Simulado

•

Estudo do Meio

•

Oficina

10- ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA INSTITUIÇÃO
O Currículo do Ensino Fundamental / Anos Finais das Escolas Públicas do DF
estabelece que este deve atribuir significado e aprofundamento ao conhecimento
escolar, mediante a contextualização, a interdisciplinaridade e o desenvolvimento de
competências básicas, superando a compartimentalização do conhecimento e
estimulando o raciocínio e a capacidade de aprender de todos os envolvidos no
processo de ensino e aprendizagem, priorizando a ética e o desenvolvimento da
autonomia e do pensamento.
Partindo desse objetivo geral, o CEF 106 segue as orientações da LDB (Lei
9.394/1996) e as reflexões contidas no Currículo da Educação Básica para elaborar
sua proposta curricular.
Nessa perspectiva, esta unidade de ensino define seu currículo adotando a
Base Nacional Comum, organizada por áreas de conhecimento: Linguagens, Códigos
e suas Tecnologias, que compreendem as disciplinas Língua Portuguesa, Língua
Estrangeira Moderna (Inglês), Artes e Educação Física; Ciências da Natureza,
Matemática e suas Tecnologias, que abrangem as disciplinas Ciências Naturais e
Matemática; Ciências Humanas e suas Tecnologias, com as disciplinas História e
Geografia.
O planejamento anual das áreas de conhecimento dos componentes
curriculares é feito no início do ano letivo pelo grupo de professores, de modo que as
áreas de conhecimento dialogam entre si a fim de possibilitarem uma proposta de
ensino e aprendizagem num âmbito que vai além da disciplina.
A seleção de conteúdos dos componentes curriculares é realizada pelos
docentes, seguindo as diretrizes estabelecidas no Currículo da Educação Básica das
Escolas Públicas do Distrito Federal, que nos é apresentada por competências e
habilidades.
A disciplina de PD 1(Parte Diversificada / Projeto Interdisciplinar) desenvolverá
os projetos seguindo as orientações da coordenação pedagógica e de acordo com os
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temas transversais da BNCC que constituem: Cidadania e civismo, economia, saúde,
meio ambiente, ciência e tecnologia e multiculturalismo.
A disciplina de PD 2 (Parte Diversificada / Projeto Interdisciplinar) são
abordados os temas de acordo com o calendário escolar: Semana Distrital de
Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos Alunos com Necessidades
Educacionais Especiais (Lei Distrital nº 5.714/2016), Semana da Conscientização do
Uso Sustentável da Água nas UE/SEEDF (Lei Distrital nº 5.243/2013), Dia Nacional
de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (Lei Federal
nº 9.970/2000),Dia Nacional da Educação Ambiental (Lei nº 12.633/2012),Dia do
Patrimônio Cultural (Lei Distrital nº 5.080/2013), Semana da Prevenção ao uso de
Drogas no DF (Lei Distrital nº 1.433/1997) , Dia Nacional de Luta das Pessoas com
Deficiência (Lei nº 11.133/2005), Semana Nacional do Livro e da Biblioteca (Decreto
nº 84.631/1980), Dia Nacional da Consciência Negra (Lei nº 10.639/2003), Semana
Maria da Penha (Lei Distrital nº6.325/2019).
A escola trabalha, além dos projetos interdisciplinares citados, com temas
transversais que são escolhidos pelos professores nas coordenações pedagógicas,
tendo em vista o interesse e necessidades dos estudantes. Nas coordenações
pedagógicas, os conteúdos, projetos interdisciplinares e temas são discutidos e
avaliados com frequência, a fim de que haja participação e integração de todos, numa
busca constante por um ensino de qualidade que seja significativo e democrático.
Dentro ainda dessas perspectivas de inclusão, esta instituição de ensino aplica
adaptação de estudos para estudantes portadores de necessidades especiais,
conforme prevê a Lei 9.394/1996 e a Resolução 01/2005 do Conselho de Educação
do Distrito Federal (CEDF).
Os Planos de Ensino, que apresentam a seleção e organização curricular,
estão nos Anexos.
O CEF 106, em consonância com a comunidade escolar, resolveu, nos meandros
desta PP, trabalhar na modalidade de Ciclos para as Aprendizagens, período diurno,
com base legal na LBDEN 9.94/96 e PDE 2015-2024, citados nas Diretrizes
Pedagógicas para Organização Escolar do 3º Ciclo, que diz:
Ao propor a organização escolar em ciclos, a Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal (SEEDF) reafirma seu compromisso com a sociedade brasiliense, de
modo especial com os estudantes e profissionais da educação que atuam nos anos
finais do Ensino Fundamental, de assegurar a todos o direito inalienável de aprender.
Essa forma de organização escolar está respaldada pela Lei de Diretrizes e Bases da

26
Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/96, em seu artigo 24, e pelo Parecer nº
251/2013 do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF).
Para EJA (Educação de Jovens e Adultos), o currículo foi constituído na forma
de semestralidade, uma característica do currículo comum à modalidade da EJA.
Segundo o Currículo em Movimento da Educação Básica “a natureza da
concepção político-pedagógica da EJA vai da aquisição de conhecimentos, quando
sua essência está imbricada com a diversidade dos sujeitos da EJA, que buscam o
processo educativo para melhorar as condições em que vivem, pois em algum
momento de sua vida, não puderam iniciar ou dar continuidade ao percurso
educativo”.
A LDB 9394/2006, em seu artigo 37, prescreve que “a EJA será destinada
àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental
e médio na idade própria”. Conforme a LDBEN, a EJA passa a ser uma modalidade
de educação básica, usufruindo de uma especificidade própria devido à diversidade
do perfil dos educandos, com relação à idade, à situação socioeconômica e cultural.
O CEF 106 entende a EJA como um direito humano. Uma modalidade própria
da educação com os jovens e adultos, devendo ser permeada pelo diálogo crítico
entre a educação popular e a educação escolar e pela construção coletiva de uma
educação continuada ao longo da vida, com fim de criar situações de ensino e
aprendizagem adequadas às necessidades educacionais dos sujeitos envolvidos.
Além de realizar uma função reparadora, permitindo ao aluno a oportunidade
de elevar sua escolaridade por meio de novos conhecimentos que podem ser
utilizados nas diferentes relações sociais.
Também busca métodos e práticas adequadas à diversidade cultural e ao nível
de subjetividade dos jovens e adultos, observando, por exemplo, um tempo
diferenciado de aprendizagem e limites de cada educando. A organização curricular
da EJA – primeiro segmento é estabelecida pela Resolução CNE/CEB nº 02 e
propõem as seguintes áreas do conhecimento:
•

Língua portuguesa

•

Matemática

•

Estudos sociais e da natureza
O planejamento de cada disciplina é feito no início de cada semestre do ano

letivo pelo grupo de professores de cada área de conhecimento e os conteúdos
trabalhados são escolhidos de acordo com o Currículo da Educação Básica – SEEDF.

27
Por outro lado, nada impede que mais adiante, esse modelo de currículo
adotado até a presente data, não venha a sofrer alterações para outras concepções
curriculares, tais como: o currículo organizado em ciclos de aprendizagem ou por
seriação.

11- GESTÃO FINANCEIRA
No decorrer do ano promoveremos o fortalecimento do Conselho Escolar
através da abertura de espaços para discussão e tomadas de decisões, a fim de
incentivar a efetiva participação dos conselheiros e promover espaços para
planejamento da administração financeira, para que se forme um Caixa Escolar
autônomo

e

decisório

conforme

legislação

do

PDAF

(Programa

de

Descentralização Administrativa dos Recursos Financeiros), juntamente com o
apoio do Conselho Escolar e Direção, conquistando a aplicação da melhor forma
e com toda transparência de recursos financeiros disponíveis PDAF, PDDE e
outros.
Conforme a Lei 4.751, de 07/02/2012 – Gestão Democrática do Sistema de
Ensino Público do DF, no seu Art. 6º: a autonomia da gestão financeira das unidades
escolares de ensino público do Distrito Federal será assegurada pela administração
de recursos pela respectiva unidade executora, nos termos de seu projeto políticopedagógico (sic), do plano de gestão e da disponibilidade financeira nela alocada,
conforme legislação vigente.
O caixa escolar atua no gerenciamento das verbas repassadas à escola,
oriundas do Governo Federal (PDDE-CONECTADO e PDDE-CARTÃO) e local
(PDAF) e tem trabalhado regularmente junto ao conselho escolar, com o apoio da
Direção e da comunidade escolar, com as seguintes ações:
•

Articulação e planejamento de gastos anuais;

•

Levantamento de prioridades para o bom funcionamento da escola;

•

Organização e dar acesso à prestação de contas;

•

Promoção espaços para o planejamento da administração financeira,

juntamente com o apoio do Conselho Escolar e Direção, conquistando uma boa
aplicação, com previsão de gastos da seguinte maneira:
PDAF

PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA – 2020

28
Despesas
Capital
Correntes
(previsão 1ª
parcela
2020)

B.LargaSer.Técnicos

Gás

Total

69.419,50
(-) 650,00 1.936,57

VALOR REPROGRAMADO 2019 PARA 2020
TOTAL 2.586,57

12 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
A Gestão Administrativa é responsável pelo trabalho de observação e controle
das ações administrativas em parceria com os demais seguimentos da escola, onde
exerce suas funções de controle de pagamento, folha de ponto, patrimônio, arquivo
de documentos e dados referentes aos funcionários, entre outros.
A folha de ponto é assinada diariamente, tanto os servidores efetivos como
contratos temporários, seguem à risca este controle. Na sala do Administrativo existe
um quadro de controle de atestados, abonos e avisos dos servidores do diurno, onde
é anotado todas as informações diárias.
Todas as correspondências sobre atestados médicos ou qualquer mudança na
rotina administrativa, são repassadas durante as Coordenações coletivas de quartafeira para todo o grupo de professores.
Em relação ao patrimônio, no início do ano letivo, a supervisora administrativa
com o apoio da equipe diretiva da escola, faz uma revisão na lista de patrimônio,
verificando tudo o que foi adquirido no ano anterior e faz a atualização de dados
sempre que necessário.

13- PLANOS DE AÇÃO
13.1 – IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA

OBJETIVOS

TEMAS

JUSTIFICATIV

ESTRATÉG

RESPONSÁ

AVALIAÇ

A

IAS

VEIS

ÃO
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Criar senso
crítico e
reflexivo.
Resgatar
valores.
Despertar
no aluno o
desejo pela
leitura.
Preparar o
professor
para um
melhor
desempen
ho com os
alunos que
apresenta
m
necessidad
es
especiais.
Possibilitar
a
comunidad
e escolar
conhecime
ntos
básicos de
Libras.
Diminuir as
barreiras
linguísticas
e culturais
entres
surdos e
ouvintes.
Fortalecer
a cultura e
identidade
surda no
ambiente
escolar
Organizar
a rotina
escolar dos
alunos no
momento
da
ausência
do um
professor.

Interventivo
Leitura e
literatura

Dificuldade
na leitura e
escrita
apresentand
o pelos
alunos.

-Leitura e
produção
de livros
-A hora
do canto
-Leitura e
interpreta
ção

Professore
s regentes
-Biblioteca

Durante
o ano
letivo
-Através
das
produçõ
es
textuais
Durante
Professore
o ano
s da sala
letivo
de
recursos
-Psicólogo
Pedagogo

-Transtorno de
comportamento
-Formação
continuada

Grande
número de
alunos que
apresentam
transtornos.
(A ESCOLA
É POLO DE
DA)

Palestras
Dinâmica
s
Filmes
Vídeos
Debate

-Libras Formação
continuada
(A escola é polo
de DA)

Grande
número de
alunos DA na
instituição
escolar.

Momento
de
formação
com os
professor
es nas
coletivas.
Exercícios
práticos e
teóricos.
Vídeos.

Sala de
Recursos
de DA
(Alba e
interpretes
)

Durante
o ano
letivo.

PlanejamentoAu
sência de
professor

Quando um
-A
Coordenaç
professor se coordena
ão
ausenta por
ção/
Professore
motivos
direção
s
alheios a sua
deverá
Direção
vontade
acompan
(abono,
har o
atestado
planejame
médico, TRE
nto de

Durante
todo
ano
letivo.
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Planejar
semanalm
ente as
aulas de
maneira
sistemática
e objetiva.
Deixar as
atividades
pedagógic
a sempre
que
solicitado
para ser
aplicada
pela
coordenaç
ão/ direção

e etc),
geralmente a
rotina da
escola fica
bastante
comprometid
a
pedagogicam
ente e. Então
faz
necessário

todos os
professor
es.
-Os
professor
es
deverão
deixar a
atividade
subseque
nte do
conteúdo
trabalhad
o. Este
deverá
está no
planejame
nto do
professor.

13.2 – GESTÃO PEDAGÓGICA

CRE: RECANTO DAS EMAS
Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 106
3901-3354

Telefone:

Orientador(a) Educacional: Lílian Lesley Macedo Nunes Martins

Matrícula: 02430355
E-mail: orientadoralesley@gmail.com
Celular: (61) 99524-2630
Orientador(a) Educacional: Rosana Maria de Sales

Matrícula:

02439638

E-mail: yssasales@hotmail.com
Celular: (61) 98127-9141
Turno(s) de atendimento: Matutino e Vespertino
Contextualização e caracterização da Unidade Escolar
O Centro de Ensino Fundamental 106 foi inaugurado no dia 08 de agosto de 1994.
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O CEF atende as mais diversas camadas da comunidade, como estudantes da Região do
Santo Antônio, da comunidade da FALE, alunos com Necessidades Educacionais Especiais
(ANEE’s), Transtornos Funcionais Específicos (TFE’s), estudantes em defasagem escolar.
Atualmente esta instituição atende no diurno aos anos finais do ensino fundamental ( 6º ao 9º
ano) com um quantitativo de 1000 alunos. No matutino são atendidos 500 em 18 turmas
sendo 11 turmas comuns e 7 turmas inclusivas, no turno vespertino são atendidos 500 em 18
turmas sendo 7 turmas inclusivas, 6 turmas comuns, 1 turma inversa e 4 turmas bilíngues
mediadas.
A escola conta com o SOE (Serviço de Orientação Educacional), Sala de Recursos AEE (
Atendimento Educacional Especializado), SEAA ( Serviço Especializado de Apoio à
Aprendizagem), Sala de DA (Deficiência Auditiva), Laboratório de informática e Sala de
Leitura.
Os Desafios apresentados pela comunidade atualmente são:
1

Melhorar o desempenho dos alunos quanto às habilidades e competências, pois
a maioria não adquiriu os conhecimentos necessários;

2

Adaptar os novos alunos às normas e regras escolares, para manter a disciplina
e o bom comportamento;

3

Resgatar conceitos e valores familiares, abordando a importância da participação
da família no processo de desenvolvimento do aluno;

4

Acolher e encaminhar aos órgãos competentes, os alunos com problemas de
ordem emocional, tais como: depressão, ansiedade, ideação suicida e
automutilação que afligem cada vez mais os nossos alunos.

Orientação Educacional

Objetivos da Orientação Educacional para 2020

- Demonstrar o funcionamento da Orientação Educacional;
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-Promover a articulação entre órgãos da rede de proteção social e saúde dos alunos, em
parceria com a família;
-Proporcionar ao docente, o conhecimento mínimo necessário para identificação e
encaminhamento dos alunos com dificuldades de aprendizagem e comportamentais;
-Promover o desenvolvimento integral do estudante, respeitando as especificidades do
aluno;
-Sensibilizar as famílias sobre a importância da participação e acompanhamento da vida
escolar dos filhos;
-Acompanhar o desenvolvimento escolar dos educandos com deficiência, transtorno global
do desenvolvimento e altas habilidades respeitando as especificidades dos alunos;
-Colaborar no processo de ressignificação do papel da escola na trajetória de vida dos
alunos em defasagem idade ano;
-Acompanhar e encaminhar os alunos faltosos para os órgãos competentes.
-Promover o processo de transição dos alunos entre as etapas e modalidades.

13.3 – GESTÃO DE PESSOAS

EIXOS

PDE/MET

AÇÕES

DE

A (Lei

OBJETIVO

ATUAÇÃ

5.499, de

S

O

14/07/2015

RESPONS CRONOG AVALIAÇ
ÁVEIS

RAMA

ÃO

)
Meta
7 Estratégia Demonstra
s:
r
o
funcionam
7.19
–
ento
da
Garantir o
1-Ação
Orientação
Serviço de
de
Educacion
Implanta Orientação al.
ção
e Educacion
Impleme al em todas
as

– Efetuar
registros
diários das
ações em
ata oficial e
formulários
próprios;
–
Apresentar
o

–
Do início
Pedagogo ao fim do
Orientador ano letivo.
Educacion
al

De acordo
com
Diretrizes
de
Avaliação
Educacion
al 20142016,
a
avaliação
se dará de
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ntação
do SOE

unidades
escolares
regulares e
compleme
ntares em
até cinco
anos
da
vigência
deste PDE.

funcioname
nto
das
diretrizes
do Serviço
de
Orientação
Educacion
al à equipe
escolar;

forma
permanen
te
e
contínua.
Podendo
ocorrer em
reunião de
pais, em
conselho
de classe,
avaliação
pedagógic
a,
entre
outros.

–
Atualizar,
criar e/ou
manter
fichas
e
formulários
de
atendiment
o
ao
aluno/profe
ssores
e
família.

Meta
2 -Promover – Elaborar
Estratégia a
o
Plano
s:
articulação Anual
de
entre
trabalho;
2.16
–
órgãos da
Promover
2-Ação
rede
de
Estabelece
Institucio e
proteção
fortalecer,
r parcerias
nal
social
e
em
com outras
saúde dos
articulação
instituições
alunos, em
com
os
, tais como
parceria
demais
Conselho
com
a
órgãos da
Tutelar,
família.
rede
de
CAPSI,
proteção
Rede
de
social,
Saúde,
políticas de
CVV entre
promoção
outros;
da saúde
- Participar
integral
das
das
reuniões do
crianças e
Conselho

–
Do início
Pedagogo ao fim do
Orientador ano letivo
Educacion
al
– Equipe
Gestora

A
avaliação
será
processua
l
e
formativa.
Sempre
que
houver
oportunida
de
será
elaborado
instrument
o
de
avaliação
para
verificar a
importânci
a
do
encontro/r
eunião
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adolescent
es
matriculad
os
no
Ensino
Fundament
al,
consideran
do
sua
condição
peculiar de
desenvolvi
mento e as
especificid
ades
de
cada
sujeito.
2.17
–
Fortalecer,
em
articulação
com
os
demais
órgãos da
rede
de
proteção
social,
o
acompanh
amento e
monitoram
ento
do
acesso e
permanênc
ia
das
crianças e
adolescent
es
matriculad
os
no
Ensino
Fundament
al,
priorizando
as
populaçõe
s
em
peculiar

Escolar,
Reunião de
Pais
e
mestres,
entre
outros.

dos
interessad
os.
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situação de
risco e ou
vulnerabilid
ade

Meta
15 Estratégia Proporcion
:
ar
ao
docente, o
15.10
–
conhecime
Garantir os
3-Ação
nto mínimo
junto aos profissionai necessário
da
docentes s
para
Educação
identificaçã
Básica
a
o
e
formação
encaminha
continuada
mento dos
em serviço
alunos com
dentro da
dificuldade
jornada de
s
de
trabalho.
aprendizag
em
e
comportam
entais.

Assessorar
o professor
no
processo
de
identificaçã
o,
encaminha
mento
e
acompanh
amento de
alunos com
dificuldade
s
de
aprendizag
em
e
problemas
comportam
entais;
- Participar
de
Conselho
de Classe ,
Coordenaç
ão Coletiva
e reuniões
quando
convocado
s;
Participar
das
reuniões do
Conselho
Escolar,
Reunião de
Pais
e
mestres,
entre
outros.

Do início
Pedagogo ao fim do
Orientador ano letivo.
Educacion
al
Equipe
Gestora

Os
professore
s
registrarã
o
suas
considera
ções em
instrument
o
construído
para
verificar:
Relevânci
a
do
conteúdo
de
formação;
Estratégia
utilizada;
Organizaç
ão
do
tempo/esp
aço;
- Material
de apoio
disponibili
zado.
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- Realizar
palestras
de acordo
com
as
prioridades
estabelecid
as;
- Repassar
a
devolutiva
dos
atendiment
os feitos.
Meta
2 - Promover
Estratégia o
:
desenvolvi
mento
2.11 – Criar
integral do
mecanism
4-Ação
estudante,
junto aos os para o respeitand
discentes acompanh o
as
amento
especificid
individualiz
ades dos
ado
dos
alunos
alunos do
Ensino
Fundament
al,
atentando
para
as
especificid
ades do(a)
estudante
de forma a
garantir a
qualidade
do
atendiment
o.

- Realizar
atendiment
os
individuais
e/ou
coletivos
aos alunos
encaminha
dos
pelo
professor,
direção,
coordenaç
ão
e/ou
família
encaminha
ndo-os
quando
necessário,
aos
especialist
as;
Assessorar
a eleição
de
representa
ntes
de
turmas,
elaborando
,
organizand
o
e
efetuando
o processo

Do início
Pedagogo ao fim do
Orientador ano letivo
Educacion
al
Estudantes

A
avaliação
será
processua
l
e
formativa,
buscando
incentivar
o
desenvolvi
mento do
estudante.
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eleitoral.
Além
de
orientar e
acompanh
ar as ações
dos alunos
eleitos;
- Realizar
projetos
relacionado
s com os
desafios
mencionad
os;
- Levantar
o
quantitativo
de alunos
infrequente
s
e
encaminhá
-los
aos
órgãos
responsáve
is;
- Realizar e
incentivar a
participaçã
o
dos
alunos em
atividades
que tenha
como
enfoque a
reflexão
sobre
valores
humanos,
ética,
cidadania,
diversidade
cultural,
atitudes e
hábitos de
estudos;
Intervir
junto
ao
corpo
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discente
quando
necessário,
nas
questões
disciplinare
s e nas
questões
familiares.
Meta
7 Estratégia Sensibiliza
:
r
as
famílias
7.13
–
sobre
a
Mobilizar
5-Ação
importânci
junto
à as famílias a
da
e setores
família
participaçã
da
o
e
sociedade
acompanh
civil,
amento da
articulando
vida
a
escolar dos
educação
filhos.
formal com
experiênci
as
de
educação
popular e
cidadã,
com
os
propósitos
de que a
educação
seja
assumida
como
reponsabili
dade
de
todos e de
ampliar o
controle
social
sobre
o
cumprimen
to
das
políticas
públicas

-Realizar
atendiment
os
individuais
e/ou
coletivos
aos
pais
e/ou
responsáve
is;
- Orientar
as famílias
sobre
os
procedime
ntos
e
encaminha
mentos
necessário
s
para
desenvolvi
mento
e
melhoria do
processo
educativo
de
seus
filhos;
Sondar
prováveis
causas que
possam
interferir no
processo
ensino
aprendizag
em, dentro
do
ambiente
familiar,

-Pedagogo Do início
Orientador ao fim do
Educacion ano letivo.
al
- Família
Estudantes

A
avaliação
será
processua
l
e
formativa.
Sempre
que
houver
oportunida
de
será
elaborado
instrument
o
de
avaliação
para
verificar a
importânci
a
do
encontro/r
eunião
dos
interessad
os.
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educacion
ais.

Meta
4 Estratégia Acompanh
:
ar
o
desenvolvi
4.3
–
mento
6-Ações Promover escolar dos
em rede* a
educandos
articulação
com
pedagógic
deficiência,
a em rede,
transtorno
envolvend
global do
o
o
desenvolvi
atendiment
mento
e
o no ensino
altas
regular na
habilidades
modalidad
ou
e
da
superdotaç
Educação
ão,
Especial
respeitand
na
o
as
Perspectiv
especificid
a
da
ades dos
Educação
alunos.
Inclusiva.

fazendo as
intervençõe
s
e os
encaminha
mentos
quando
necessário;

-Participar
através de
assessoria,
a todos os
envolvidos
no
planejamen
to
e
execução
da Semana
de
educação
para a vida;
- Participar,
junto
à
Equipe,
elaborando
,
planejando
e
executando
a Semana
da
Inclusão;
- Participar
das
reuniões
das Redes
Sociais
sempre
que
convocado
s
pela
CRE;
- Orientar
pais
e
professore
s
quanto

-Pedagogo Do início
Orientador ao fim do
Educacion ano letivo.
al
- SEAA
-Sala
de
Recursos
Equipe
Gestora

A
avaliação
será
processua
l
e
formativa.
Sempre
que
houver
oportunida
de
será
elaborado
instrument
o
de
avaliação
para
verificar a
importânci
a
do
encontro/r
eunião
dos
interessad
os.

40
aos direitos
e deveres
dos alunos
com
transtornos
funcionais;
Assistir
aos alunos
com
transtornos
funcionais.

13.3 - PLANEJAMENTO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
TEMÁTICAS

ENVOLVIDOS

ESTRATÉGIAS
PEDAGÓGICAS

PERÍODO

PARCEIROS

-Organização
SOE,

-Equipe
-2º
gestora e Bimestre e
docentes. quando
-Apresentar
o
necessári
funcionamento
o.
Ação
de do SOE,
Implementaçã
-Atualizar
as
o SOE
fichas
e
formulários,

EIXO DE AÇÃO
DA
ORIENTAÇÃO
PEDAGÓGICA
DA O.E
DESENVOLVID
A

-Ação junto
a
equipe
gestora,
-Ação junto
aos
docentes.

-Efetuar registros
diários das ações
efetuadas em ata
oficial
e
formulários.

Ação
Institucional

-Conversa
Informal,
-Atendimento
individual
coletivo.

e

Equipe
gestora e
comunidad
e escolar

2º,3º e 4º Bimestres Palestrantes
e quando
necessári
o.

-Ação junto
a
equipe
gestora
e
comunidade
escolar.
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Prevenção ao -Apresentação
Abuso
e de Slides
violência
-Conversa
Sexual
informal

-Corpo
discente

Bullying
e -Uso de filme
Indisciplina
-Dinâmica

-Corpo
discente

-Conversa com
os discentes

2º
Bimestre e
quando
necessári
o.

-Parceria
com SEAA
-Projeto
Florescer

2º, 3º e 4º
Bimestres
e quando
necessári
o.

-Ação junto
ao
corpo
discente.

-Ação junto
ao
corpo
discente.

Conscientização
sobre a questão
do respeito às
diferenças.

Ação
junto Participar
do Estudantes - Diário
aos docentes Conselho
de
Classe,
Coordenação
Coletiva
e
reuniões quando
convocados;

-Assessorar
o professor
no Estudantes
processo
de e famílias
identificação,
encaminhament
o
e
acompanhament
o de alunos com
dificuldades de
aprendizagem e
problemas
comportamentai
s;

-2º,3º e 4º
Bimestres
e quando
necessári
o

- COMPP, -Ação junto
CAPSI,
aos
PAV,
estudantes.
CAPSAD,
Adolescentr
o, Conselho
Tutelar,
entre outros.
Palestrantes
convidados
de
acordo
com
a
demanda
apresentada

-Entregar Ficha -Quando -Conselho
de
Estudantes necessári Tutelar,
Encaminhament e famílias o
Ministério
os
aos

-Ação junto
aos
estudantes
e família.

-Ação junto
aos
estudantes
e famílias.

42
professores
eEEAA

Público
rede.

-Repassar
a -Quando
devolutiva
dos Estudantes necessári
atendimentos
o
realizados;

Professores
e
palestrantes

-Realizar
palestras
de
acordo com as
demandas
estabelecidas;

e

-Equipe
-Diário
gestora,
professore
s, pais e
estudantes
.

Ação junto à -Realizar
-Famílias
família
atendimentos
individuais e/ou
coletivos
aos
pais
e
responsáveis;

-Ação junto
aos
estudantes.

-Quando
necessári
o

-Orientar
as -Famílias e
famílias
sobre estudantes
procedimentos e .
encaminhament
os necessários
para
desenvolvimento
e melhoria do
processo
educativo
de
seus filhos;

-2º,3º e 4º
Bimestres
e quando
necessári
o

-Sondar
as -Famílias e
prováveis causas estudantes
que
possam .
interferir
no
processo ensino
aprendizagem,
dentro
do
ambiente
familiar, fazendo
as intervenções
e
os
encaminhament

-2º,3º e 4º
Bimestres
e quando
necessári
o

-Ação junto
a direção,
famílias e
professores
.

-Ação junto
às famílias

- COMPP,
CAPSI,
PAV,
CAPSAD,
Adolescentr
o, Conselho
Tutelar,
entre outros.

-Ação junto
aos
estudantes
e famílias.

-Ação junto
aos
estudantes
e famílias.
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os
quando
necessário;
-Repassar
a – Famílias
devolutiva
dos
atendimentos
realizados;
Ações
rede*

em -Participar
-Famílias e -Quando
através
de estudantes necessári
assessoria,
a
o
todos
os
envolvidos
no
planejamento e
execução
da
Semana
de
educação para
vida;
-Participar das -Rede
reuniões
das
Redes
Sociais
sempre
que
convocados pela
CRE.

Transição
escolar

-2º,3º e 4º
Bimestres
e quando
necessári
o

-Ação junto
às famílias e
professores
.
- COMPP,
CAPSI,
PAV,
CAPSAD,
Adolescentr
o, Conselho
Tutelar,
entre outros.

-Ação junto
aos
estudantes,
famílias e
em rede.

-Quando - COMPP, -Ação junto
necessári CAPSI,
a rede.
o
PAV,
CAPSAD,
Adolescentr
o, Conselho
Tutelar,
entre outros.

Promover ações
de imersão dos
estudantes dos
Anos Finais para
que conheçam o
currículo e a Estudantes Final do
segundo
rotina do Ensino e SOE
semestre
Médio; promover
visitas
e
implementar
ações
de
aproximação
entre as escolas
dos Anos Finais
e do Ensino
Médio.

-Ação junto
aos
estudantes
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Prevenção à -Promover
automutilação palestras
no
sentido
de
auxiliar os alunos
a lidarem com
suas emoções e
valorizar a si
mesmos,
aumentando sua
autoestima

Estudantes Quando
, SOE e necessári
profissionai o
s da área
de
psicologia

Palestrante
Psicóloga
Fernanda
Lages

-Ação junto
aos
estudantes

13.4 – SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM – EEAA
Plano de Ação 2020
Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem - EEAA
CRE: Recanto das Emas
Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 106 Telefone: 3901-3354
Pedagogo responsável: Amanda Franco de Sousa Matrícula SEEDF: 219.951-3
E-mail: amanda.francounb@gmail.com Celular: (61) 993564362
Turno(s) de atendimento: matutino e vespertino
O Centro de Ensino Fundamental 106 (CEF 106) foi inaugurado no dia 08 de agosto
de 1994, trazendo um grande benefício para a
comunidade em razão do número reduzido de Escolas que eram apenas quatro
para atender toda a população do Recanto das Emas. Atualmente, o
CEF 106 atende as mais diversas camadas da comunidade, como estudantes da
Região do Santo Antônio, da comunidade da FALE, alunos com
Necessidades

Educacionais

Especiais

(ANEE’s),

Transtornos

Funcionais

Específicos (TFE’s), estudantes em defasagem escolar, pais, mães,
funcionários.
A Escola segue o Currículo em Movimento do Distrito Federal do Ensino
Fundamental – anos finais (2º edição, 2018) que se fundamenta na
Pedagogia Histórico-crítica e na Psicologia Histórico-Cultural, buscando colocar em
prática sempre de forma interdisciplinar e contextualizada.
Quanto aos alunos com necessidades especiais o CEF 106 tem hoje classe
inclusiva, Sala de Recursos Generalista, Sala de Recursos DA, Serviço
de Orientação Educacional e o Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem,
sendo que esse último está composto por uma psicóloga itinerante e a pedagoga.
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Acreditamos que a interação entre os diferentes saberes no cotidiano do educando,
será permitido dar significado a qualquer conteúdo
curricular fazendo a ponte necessária entre o que se aprende e o que se faz, vive e
observa no cotidiano do educando, será permitido dar significado
a qualquer conteúdo curricular fazendo a ponte necessária entre o que se aprende
e o que se faz, vive e observa no cotidiano, tornando-o agente
ativo de sua comunidade, não sendo assim o aluno um mero espectador, mas sim
um agente transformador de si mesmo e do seu mundo.

DIMENSÕE
S DE
ATUAÇÃO

PDE/
META

OBJETIVO
S

AÇÕES

RESPON
SÁVEIS

CRONO
GRAMA

AVALIAÇÃO

Mapeame
nto
Institucion
al

Estratégia
2.14
Reorganiz
ar, por
meio de
amplo
debate
com os
profission
ais da
educação,
o trabalho
pedagógic
o,
buscando
melhorar
a
qualidade
da
educação.

1–
Conhecer
as
estruturas
físicas,
materiais
e
comunida
de escolar
da UE;
2Conhecer
a equipe
pedagógic
ae
gestora,
bem
como
seus
anseios e
dificuldad
es;
3Identificar
os
avanços e
dificuldad
es
existentes
nas ações
já
desenvolv
idas na
UE.

1.1Ler e
analisar o
PPP,
regimento
interno da
UE e
demais
document
os.
2.1 Promover
ações por
entrevista
e
discussõe
s,
buscando
conhecer
as práticas
educativas
e
projetos
da UE;
3.1 –
Participar
de
reuniões,
grupos de
discussão
para
organizaç
ão dos
Projetos
da Escola,

SEAA,
Direção,
supervis
ão,
coorden
ação,
Sala
de
Recurso
s
Generali
sta,
Sala
de
Recurso
s DA,
docente
s,
monitor
es e
estudant
es.

Ao
longo
do ano
letivo
com
destaqu
e
para:
Seman
a
Pedagó
gica e
Planeja
mento
Pedagó
gico da
Comuni
dade
Escolar,
conform
eo
calendá
rio
anual
da
SEEDF.

Registros
em ata
do SEAA,
registros
em
documento
se
atas da
direção,
secretário
escolar
e
administrat
ivo,
fotografia
dos
momentos
coletivos
com a
comunidad
e
escolar.
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Assessori
a ao
Trabalho
Coletivo

bem
como,
atuar na
implement
ação do
PPP
juntament
e
com todo
o grupo
escolar.
Estratégia Ressignifi Promover
7.22
car a
momento
Constituir Práxis
de
e
pedagógic formação
implement a
docente
ar o
do
com os
sistema
professor temas:
permanen com
Apresenta
te de
vistas às
ção do
avaliação aprendiza trabalho
educacion gens;
no SEAA
al do
Contribuir na Escola,
Distrito
com a
Transtorno
Federal,
formação s
articuland continuad Funcionais
o-o com
a dos
Específico
os
professor s,
indicadore es,
Funções
s de
viabilizan Executivas
avaliação do a
,
institucion aquisição Prevenção
al e com
de
ao
o Sistema conhecim abuso
Nacional
entos
sexual de
de
teóricos, e crianças e
Avaliação desenvolv adolescent
da
imento de es e
Educação habilidade Comunica
Básica.
s;
ção NãoEstratégia Estabelec Violenta
3.4
er
(poderá
Promover parceria
surgir
a
com a
outros
formação Sala
temas
continuad de Apoio
conforme
a dos
à
a
profission Aprendiza demanda
ais da
gem
da
educação, (SAA),
escola).
bem
SOE,
Participar
Sala
das Ações

Nas
ações
prevista
s para
essa
dimensã
o atuará
o
SEEA,
equipe
pedagó
gica,
corpo
docente
e
convida
dos
externos
quando
necessá
rio em
alguma
formaçã
o
docente.

Durante
todo o
ano
letivo e
levando
em
conside
ração o
Calend
ário
Escolar
da
SEEDF
de
2019.

Fichas de
Encaminha
mento
pelo
docente.
Devolutiva
s
- Ficha de
avaliação
pelo corpo
docente
e equipe
gestora
dos
eventos
promovido
s pelos
SEAA.
-Encontro
com as
outras
equipes
(SOE/AEE
) no
intuito de
analisar o
andamento
das
ações
integradas;
- Registros
Fotográfico
se
vídeos.
- Registro
em ata.
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como a
sua
valorizaçã
oe
fortalecim
ento
profission
al.
Estratégia
2.14
Reorganiz
ar, por
meio de
amplo
debate
com os
profission
ais da
educação,
o
trabalho
pedagógic
o,
buscando
melhorar
a
qualidade
da
educação.

de
Recursos
Generalist
a e DA,
Coordena
ção e
Equipe
Gestora.

Pedagógic
as do
Programa
Escola
que
queremos.
Assessori
a
pedagógic
a aos
docentes
na
implantaçã
o de
práticas
do
Programa
“Escola
que
Queremos
”
Realizar
escuta
sensível e
devolutiva
s.
Sugerir
atividades
diferencia
das para
auxiliar no
trabalho
pedagógic
o docente
em sala
de aula
com
alunos
TFE’s.
Participar
de estudo
de caso e
reavaliaçõ
es,
quando
necessário
.
Encaminh
amento à
Sala de
Apoio à
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Acompan
hamento
do
Processo
de Ensino
e de
Aprendiza
gem

Aprendiza
gem.
Semana
Distrital de
Conscienti
zação e
Promoção
da
Educação
Inclusiva
aos
ANEES;
Dia
Nacional
de Luta
das
pessoas
com
deficiência
;
Avaliar os
resultados
do
SIPAEDF
juntament
e com a
equipe
pedagógic
a
e o corpo
docente.
Criar
1–
Atendimen
mecanism Aplicar
to aos
os para o estratégia adolescent
acompanh s
es
amento
previstas
individual
individuali no
mente ou
zado dos
PAIQUE.
em grupos
alunos do 2 –
utilizando
Ensino
Analisar o jogos
Fundame desenvolv pedagógic
ntal,
imento
os,
atentando escolar do oficinas,
para as
estudante testes
especificid , assim
psicopeda
ades do
como
gógicos,
estudante suas
testes
de forma
potenciali psicológic
a garantir dades
os
a
e/ou
(psicólogo
qualidade aspectos
escolar) e
do
a serem
outros

SEAA
contand
o com a
parceria
do SOE,
Sala de
Recurso
s,
equipe
pedagó
gica e
corpo
docente.

Ao
longo
do ano
letivo
conform
eo
Calend
ário
Escolar
da
SEEDF.

- Registro
em ata,
fotografias
e filmagem
das
intervençõ
es
coletivas,
individuais,
projetos
citados e
grupo de
pais.
Encaminha
mentos,
pareceres
e relatórios
de
avaliação
e
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atendimen desenvolv
to.
idos;
3–
Promover
a inclusão
através
do
projeto
realizado
na
“semana
da
inclusão”
em
parceria
com o
AEE.
4–
Contribuir
no
processo
de
aprendiza
gem do
adolescen
te com
ações que
promova
ma
autoestim
a,
organizaç
ão,
motivação
,
perspectiv
a de
futuro,
etc.
5–
Desenvol
ver
momento
s de
discussão
e reflexão
com os
pais;
6–
Intervir
pedagogic
amente

instrument
os de
intervençã
o
pedagógic
ae
avaliação.
–
Atendimen
to dos
responsáv
eis pelos
estudante
s para
acolhiment
o,
anamnese
e
encaminh
amentos
para as
Redes de
Apoio.
–
Intervençã
o em sala
de aula,
envolvend
o os
alunos de
cada
segmento
com
projetos
que
abordem
temas que
são
relevantes
nos
processos
de ensino
aprendiza
gem:
6º ano:
#cheguein
osexto
6º ao
9ºano:
Faça
Bonito
(Prevençã

intervençã
o.
- Registro
em ata dos
atendiment
os
com pais,
docentes e
alunos.
Devolutiva
s ao fim
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junto aos
alunos
com TFE.
7–
Desenvol
ver
parcerias
com os
professor
es,
atividades
escolares,
reagrupa
mentos e
Projeto
Interventiv
o.

oe
Combate
ao Abuso
e
Violência
Sexual)
9º: O
Melhor
ano da
minha vida
até então
(perspecti
vas de
futuro e
preparaçã
o para o
Ensino
Médio)
6º ao 9º
ano:
Semana
de
Prevenção
ao Uso de
Drogas. Sugerir
atividades
diferencia
das a
serem
desenvolvi
das, em
sala, pelo
professor.
- Grupo de
Pais com
o tema:
Saúde
Emocional
dos
Adolescen
tes.

13.5 – PLANO DE AÇÃO DA SALA DE RECURSOS GENERALISTA
Público Alvo: Alunos com Deficiência Intelectual, TGD, Deficiência Física, Síndrome
de Dow e Deficiência Múltipla.
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Local da realização: Sala de Recursos Generalista – Códigos e Linguagens/ Exatas.
Séries Finais.
Período: De 10 de Fevereiro a 16 de dezembro de 2020.
Frequência: Duas vezes por semana
Professores Atuantes: Ruth Silva da Rocha
Gina de Oliveira
INTRODUÇÃO
A inclusão educacional é um direito do estudante e requer mudanças na
concepção e nas práticas dos gestores, educadores e profissionais que atuam
na educação. Uma escola democrática é acima de tudo, inclusiva!

OBJETIVOS GERAIS:
•Propor ações educativas que possam atender às reais necessidades dos
educandos.
•Sensibilizar os demais docentes da importância da educação inclusiva.
•Buscar minimizar as dificuldades de aprendizagem dos alunos.
•Oportunizar a esse estudante o direito de acesso ao currículo escolar e ao saber
qualitativo, norteando as ações do Projeto Político Pedagógico da escola.
•Desenvolver diferentes atividades para complementar a formação dos alunos,
através da Sala de Recursos e nos demais espaços escolares, fazendo com que
esses alunos se integrem cada vez mais a nossa escola, preparando-os para
terem cada vez mais autonomia, sendo pessoas atuantes e participativas da
sociedade em que vivemos.
Objetivos Específicos:
•Compreender o aluno com necessidades especiais, como parte integrante de
toda a escola;
•Flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas de conhecimento de modo
adequado

às

reais

necessidades

de

aprendizagem,

respeitando

as

individualidades dos alunos;
•Buscar a melhor integração dos alunos com necessidades especiais na escola,
auxiliando o seu desenvolvimento educacional e social, valorizando e
respeitando as diferenças;
•Organizar a Sala de Recursos e oferecer recursos pedagógicos, tecnológicos e
educativos, para um melhor aproveitamento cognitivo e social do educando.
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•Conversar com as famílias dos alunos com necessidades especiais,
esclarecendo as funções do AEE na escola e conhecendo melhor os educandos
que serão assistidos;
•Sensibilizar os professores sobre a ação do AEE, multiplicando formações e
conhecimentos sobre a inclusão escolar;
•Planejar as atividades para os alunos na Sala de Recursos com criatividade,
atendendo as necessidades individuais dos alunos, explorando materiais
reciclados, adquiridos e demais disponíveis na escola;
•Organizar as atividades dos alunos para que seja feito o acompanhamento do
seu desenvolvimento (pastas, portfólios, fotografias, cadernos, desenhos,
exercícios adaptados, jogos de tabuleiro, softwares e programas online, entre
outros);
•Atender os alunos com necessidades especiais em contra turno escolar,
(individualmente ou em grupos de dois), dando complementação à ação
pedagógica destes.
•Auxiliar o professor de turma a realizar adaptações de materiais e recursos,
sempre que necessário, assim como adequações curriculares, conforme a
realidade de cada aluno;
•Trabalhar juntamente com os professores e com toda a equipe pedagógica,
quanto à elaboração da Ficha de Atendimento Educacional Especializado e da
Ficha de Estudo de Caso dos alunos com necessidades especiais da escola;
• Orientar os professores e demais funcionários da escola, quanto à inclusão
destes alunos, enfatizando ideias e sugestões para a melhor integração dos
mesmos;

Metodologia

Em consonância com o trabalho em equipe (professores regentes, direção,
coordenadores pedagógicos, pessoal administrativo, servidores, família, orientadores
educacionais e psicólogos) se fará necessário explorar todo e qualquer recurso
existente na escola, que de certa forma contribua para o real crescimento estudantil
desses estudantes, rompendo a barreira da discriminação e estabelecendo um elo
entre a autoestima e a valorização das potencialidades.

53
O eixo de todo nosso trabalho está em favorecer as potencialidades dos
alunados com necessidades especiais, fortalecendo o seu aprendizado de maneira
lúdica e nutrindo seu interesse em á cada dia, se tornar melhor. Será feita a
complementação das atividades escolares, dando acolhimento, acessibilidade,
visando à permanência do alunado na escola, utilizando de recursos materiais e
adaptação destes para um melhor desenvolvimento dos discentes. Os atendimentos
serão traçados, conforme a real necessidade de cada um, visando dirimir as barreiras
das diferenças, sem se esquecer de valorizar as particularidades de cada aluno, como
um ser único.

RECURSOS:
•Jogos de tabuleiro
• Jornais e revistas
•Alfabeto móvel;
•TV
•Pincel e quadro branco
•Computador
•Softwares de computador
•Cola e tesoura
•Internet
•Jogos pedagógicos digitais
•Tesoura e régua
•Livros didáticos
•Papéis variados
•Tinta guache
•Sólidos geométricos
•Mobiliário escolar adaptado
•Embalagens vazias
•Materiais reciclados, entre outros.

AVALIAÇÃO:
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•A avaliação acontecerá através da participação e frequência dos alunos nos
atendimentos do AEE.
•Análise, compreensão e fixação das atividades realizadas em sala de aula.
•O registro do desempenho dos alunos, através de fichas, relatórios e gráficos.
•Observação, quanto ao comportamento, atitudes, posturas e desenvolvimento
oral (quando possível), dos mesmos.

Resultados Esperados:
Esperamos que os alunos assistidos na escola tenham uma melhor integração,
podendo compreender melhor a rotina escolar, tanto em sala de aula como nos
demais espaços escolares (pátio, biblioteca, sala de recursos, cantina, quadras
de esportes, etc.).
O trabalho ao longo do ano será acompanhado por toda a equipe pedagógica, e
sempre

procurando

parcerias

com

os

familiares,

visando

o

melhor

desenvolvimento dos educandos atendidos.
A Sala de Recursos visa atender os alunos com necessidades educacionais
especiais, garantindo a todos os nossos alunos o direito de receber uma
educação qualitativa, para que possam conviver na escola e na sociedade, de
forma participativa e atuante, vivendo e respeitando as diferenças no nosso dia
a dia.
13.6- PLANEJAMENTO ANUAL DOS PROFESSORES
6º Anos
Língua Portuguesa
Planejamento Bimestral – Ano Letivo: 2020
Período: 10/02a 24/04
Disciplina: LínguaPortuguesa1°Bimestre
Conteúdo
Programático
•HQs
• Produção de
textos verbal e não
verbal
• Tipos e gêneros
textuais

Atividades
Programadas
•Desenvolver
• Atividades de
habilidade
de compreensão e
leitura de textos de interpretação de
diferentes gêneros textos na
textuais.
modalidade
escrita e oral.
Metas

Avaliação
• Avaliação
interpretação
texto.

de
de

• Avaliação na
modalidade
escrita e oral.
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•Produção
de • Ler diferentes
narrativas em 1ª e textos de forma
3ª pessoas
autônoma;
• Compreender e
• Narração
interpretar textos
• Elementos da orais e escritos,
narrativa
verbais e não
• Imagens que verbais, em
narram: história em diferentes
quadrinhos
situações de
• Enredo: ordem participação
linear
(situação social.
inicial,
conflito, • Valorizar a leitura
clímax e desfecho) como fonte de
e ordem não linear informação,
•
Criação
de recorrendo
a
histórias narrativas materiais escritos
• Substantivo
em função de
•
Criação
de diferentes
poema - ritmo e objetivos.
rima
• Diálogo em texto •Manusear gibis e
narrativo
levantar, preliminar
•Adjetivo
e intuitivamente,
características
recorrentes
no
gênero história em
quadrinhos;

• Atividades de
interpretação e
compreensão do
livro e exercícios
fotocopiados a
parte.

• Avaliação oral
por
meio
de
debates

• Atividade de
produção textual

• Estudo dirigido

• Aulas
expositivas e
atividades lúdicas
• Ditado de
palavras e frases
• Leitura em voz
alta e coletiva
•Atividades no
dicionário
•Leitura de livros
literários

• Atividade de
produção textual

•
Trabalho
individual e em
grupo
•
Provas
bimestrais
• Participação em
debates
e
conversas
formais
e
informais
• Atividades de
revisão textual
• Avaliação das
atividades diárias
em sala de aula

•Produzir
textos
escritos
adequados
às
finalidades,
às
especificidades do
gênero
e
ao
interlocutor visado,
de forma coerente
e coesa;
•Reconhecer
as
classes
de
palavras:
Substantivo
e
adjetivo.
Período: 27/04 a 07/07
Disciplina: Língua Portuguesa 2° Bimestre
Conteúdo
Atividades
Metas
Avaliação
Programático
Programadas
• Linguagem formal •
Reconhecer • Atividades de • Avaliação
e informal
dentro
da compreensão
e interpretação
produção escrita interpretação de texto.
os
conceitos textos
na

de
de
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• Artigos definidos gramaticais
e indefinidos
estudados
• Valer-se da
• Numeral
linguagem para
melhorar a
•Pronomes
qualidade de suas
pessoais,
relações pessoais,
possessivos,
sendo capaz de
demonstrativos,
expressar seus
indefinidos
sentimentos,
experiências,
•
Concordância ideias e opiniões,
nominal
bem como de
acolher, interpretar
•Discurso direto e e considerar os
indireto
dos outros,
contrapondo-os
•
Leitura
de quando
fábulas, anedotas, necessário.
lendas,
contos • Conhecer e
populares e mitos analisar
gregos, africanos e criticamente os
indígenas
usos da língua
como veículo de
•Acentuação das valores e
oxítonas
e preconceitos de
proparoxítonas
classe, credo,
gênero,
• Descrição de procedência e ou
personagens
etnia.
(diversidade
X • Conhecer e saber
estereótipos)
e utilizar as regras
cenários
de
acentuação
(ambientes típicos gráfica.
brasileiros)
• Diálogo em texto
narrativo
Período: De 23/07 a 1/10
Disciplina: Língua Portuguesa
Conteúdo
Metas
Programático
• Leitura de textos • Valorizar a leitura
jornalísticos
como fonte de
informação,
•Verbo
recorrendo
a
materiais escritos
•Acentuação das em função de
paroxítonas
diferentes
objetivos.

modalidade
escrita e oral.

•Avaliação
na
modalidade
escrita e oral.

• Atividades de
leitura individual e • Avaliação oral
coletiva.
por
meio
de
debates
•Atividades
de
interpretação
e • Atividade de
compreensão do produção textual
livro e exercícios
fotocopiados
a • Estudo dirigido
parte.
•
Trabalho
• Atividade de individual e em
produção textual
grupo
•
Aulas •
Provas
expositivas
bimestrais
•
Atividades • Participação em
lúdicas
debates
e
conversas
• Anotações no formais
e
quadro branco
informais
•
Ditado
de • Atividades de
palavras e frases
revisão textual
• Leitura em voz •Avaliação
das
alta e coletiva
atividades diárias
em sala de aula
•
Leitura
silenciosa

3° Bimestre
Atividades
Programadas
•Atividades
compreensão
interpretação
textos
modalidade
escrita e oral.

Avaliação
•Avaliação
de
de interpretação de
e texto.
de
na •Avaliação
na
modalidade
escrita e oral.
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• Produção de
gêneros textuais:
entrevista, cartão,
carta
pessoal,
bilhete, mensagem
eletrônica, fábula,
receitas e regras
de jogos

•
Localizar • Atividades de
informações
leitura individual e
explícitas
e coletiva.
implícitas em um
texto
•Atividades
de
interpretação
e
•
Analisar compreensão do
diferentes
livro e exercícios
discursos
fotocopiados
a
• Elaboração de veiculados
por parte.
resumo
meios
de
comunicação,
•Atividade
de
•
Sentido considerando
produção textual
denotativo
e diversas
conotativo
tecnologias.
•
Aulas
expositivas
• Reconhecer e
saber utilizar os •
Atividades
tempos e modos lúdicas
verbais, bem como
as pessoas do • Anotações no
discurso.
quadro branco
•Compreender
relações de sujeito •
Ditado
de
e verbo na oração palavras e frases
e mostrar o papel
desses termos na • Leitura em voz
função
alta e coletiva
referenciação.
• Compreender e •
Leitura
interpretar textos silenciosa
orais e escritos,
verbais e
não • Leitura de livros
verbais,
em literários
diferentes
situações
de
participação social.
Período: De 02/10 a 16/12
Disciplina: Língua Portuguesa
Conteúdo
Metas
Programático
• Verbo
•Compreender
e
interpretar textos
•
Reescrita
de orais e escritos,
frases e parágrafos verbais
e
não
utilizando
verbais,
em
sinônimos
e diferentes
antônimos
situações
de
participação social.
• Criação de diálogo

4° Bimestre
Atividades
Programadas
•Atividades
de
compreensão
e
interpretação
de
textos
na
modalidade escrita
e oral.

• Avaliação oral
por
meio
de
debates
• Atividade de
produção textual
• Estudo dirigido
•
Trabalho
individual e em
grupo
•
Provas
bimestrais
• Participação em
debates
e
conversas
formais
e
informais
• Atividades de
revisão textual
•Avaliação
das
atividades diárias
em sala de aula

Avaliação
•Avaliação
de
interpretação de
texto.
• Avaliação na
modalidade
escrita e oral.
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• Criação de textos
narrativos
e
expositivos
• Elaboração de
histórias
em
quadrinhos com uso
de onomatopeia
• Letra e fonema
•
Encontros
vocálicos/
consonantais
• Dígrafos e dífonos
•Interjeição
•Pontuação
ortografia

e

•Identificar/analisar
textos produzidos
com
diferentes
aspectos
tipológicos
em
diferentes esferas.
• Produzir gêneros
orais e escritos
expositivos e
argumentativos
ligados a diferentes
esferas.
•Desenvolver
estratégias
de
leitura.
•Pontuar
textos
adequadamente.
•Escrever
as
palavras
com
correção
ortográfica,
obedecendo
as
convenções
da
língua escrita.

Matemática
Período: 10/02 a 24/04
Disciplina: Matemática

• Atividades de • Avaliação oral
leitura individual e por meio de
coletiva.
debates
•Atividades
de
interpretação
e
compreensão
do
livro e exercícios
fotocopiados
a
parte.
•
Atividade
produção textual

• Atividade de
produção textual
• Estudo dirigido

•
Trabalho
individual e em
de grupo

• Aulas expositivas

•
Provas
bimestrais

• Atividades lúdicas •Participação em
debates
e
• Anotações no conversas
quadro branco
formais
e
informais
•
Ditado
de
palavras e frases
• Atividades de
revisão textual
• Leituras diversas
•Avaliação das
• Leitura de livros atividades diárias
literários
em sala de aula

1°Bimestre

Conteúdo
Metas
Programático
Sistema
de • Compreender a
numeração
evolução histórica
dos sistemas de
numeração.
• Reconhecer as
principais
características do
sistema de
numeração
decimal: contagem,
base
e valor posicional,
utilizando
composição e
decomposição de

Atividades
Programadas
Exercícios de
aprendizagem e
fixação.
Aulas expositivas.
Trabalhos
realizados em sala
e/ou casa.
Montagem de
jogos.
Projeto monitoria

Avaliação
Estudos
dirigidos
Trabalhos em
grupo/individual.
Prova escrita
Lista de
atividades
Atividades
de
sala e casa
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números naturais
racionais em sua
representação
decimal.
Números naturais:
• Definir a
• Expressões
representação de
numéricas e
conjuntos
situações problema e símbolos
envolvendo adição, matemáticos para
subtração,
relacionar
multiplicação,
elementos e
divisão,
conjuntos.
potenciação e raiz
• Ler, escrever e
quadrada
ordenar números
• Divisão Euclidiana naturais com a
• Números primos e utilização da reta
compostos
numérica.
• Múltiplos e
• Resolver
divisores
expressão
•
Critérios
de numérica e
divisibilidade.
situação-problema
que envolvam as
operações de
adição, subtração,
multiplicação,
divisão,
potenciação e
radiciação.
Frações:
Conceito
operações

• Resolver e
e elaborar problemas
que
envolvam as ideias
de múltiplo e
divisor.
• Associar a
representação
simbólica
de uma fração às
ideias de parte de
um todo, de divisão
e compreender a
ideia de razão.
• Compreender,
comparar e
ordenar
frações associadas
às ideias de
partes de inteiros e
resultado de

Exercícios de
aprendizagem e
fixação.
Aulas expositivas.
Trabalhos
realizados em sala
e/ou casa.
Montagem de
jogos.
Projeto monitoria

Estudos
dirigidos
Trabalhos em
grupo/individual.
Prova escrita
Lista de
atividades
Atividades
de
sala e casa

Exercícios de
aprendizagem e
fixação.
Aulas expositivas.
Trabalhos
realizados em sala
e/ou casa.
Montagem de
jogos.
Projeto monitoria

Estudos
dirigidos
Trabalhos em
grupo/individual.
Prova escrita
Lista de
atividades
Atividades
de
sala e casa
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divisão,
identificando
frações
equivalentes.
• Comparar e
ordenar números
racionais positivos
representados nas
formas fracionária
e decimal e
representá-los na
reta numérica.
• Transformar
frações em
números
decimais e viceversa.
• Resolver e
elaborar situações
problema
que envolvam o
cálculo da
adição
e
da
subtração
de
frações.
Período: 27/04 a 07/07
Disciplina: Matemática
2°Bimestre
Conteúdo
Atividades
Metas
Programático
Programadas
Números
•
Resolver Exercícios
de
decimais:
situações-problema aprendizagem
e
Conceito
e envolvendo
o fixação.
operações
Sistema Monetário Aulas expositivas.
Sistema monetário Brasileiro.
Trabalhos
•
Resolver realizados em sala
situações-problema e/ou casa.
que
Montagem
de
envolvem o cálculo jogos.
de adição,
Projeto monitoria
subtração,
multiplicação,
divisão e
potenciação
de
números decimais.
• Utilizar o conceito
de fração para o
cálculo
de
porcentagem
simples, em
situações-problema
de forma

Avaliação
Estudos dirigidos
Trabalhos
em
grupo/individual.
Prova escrita
Lista
de
atividades
Atividades
de
sala e casa
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contextualizada,
sem fazer uso de
“regra de três”.
Álgebra
•Determinar um
• Igualdade
elemento
matemática e sua
desconhecido em
representação
uma igualdade
simbólica
matemática
• Propriedades da
envolvendo
igualdade
representação
• Problemas de
simbólica.
partição de um todo • Reconhecer que
em duas partes a relação de
desiguais
igualdade
matemática não se
altera
ao adicionar,
subtrair, multiplicar
ou
dividir os dois
membros da
igualdade
por um mesmo
número.
• Resolver e
elaborar problemas
que
envolvam a partilha
de uma certa
quantidade em
duas partes
desiguais
por meio de
operações de
adição e
de multiplicação,
bem como a razão
entre essas partes
e entre uma delas
e o todo.
Probabilidade
e •Calcular a
Estatística
probabilidade de
um
evento aleatório,
expressando-a por
número racional
(forma fracionária,
decimal e
percentual), e
comparar
esse número com
a probabilidade

Exercícios de
aprendizagem e
fixação.
Aulas expositivas.
Trabalhos
realizados em sala
e/ou casa.
Montagem de
jogos.
Projeto monitoria

Estudos
dirigidos
Trabalhos em
grupo/individual.
Prova escrita
Lista de
atividades
Atividades
de
sala e casa

Exercícios de
aprendizagem e
fixação.
Aulas expositivas.
Trabalhos
realizados em sala
e/ou casa.
Montagem de
jogos.
Projeto monitoria

Estudos
dirigidos
Trabalhos em
grupo/individual.
Prova escrita
Lista de
atividades
Atividades de
sala e casa
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obtida por meio de
experimentos
sucessivos.
• Ler e interpretar
tabelas e gráficos
com diferentes
formas de
representação.
• Compreender e
resolver situações
problema
do cotidiano que
envolvam
dados de
pesquisas.
• Coletar,
organizar, analisar
e
comparar dados
em tabelas e
diferentes tipos de
gráficos, utilizando
planilhas
eletrônicas
para
registro.
Período: De 23/07 a 1/10
Disciplina: Matemática
3° Bimestre
Conteúdo
Atividades
Metas
Programático
Programadas
FIGURAS
-Compreender a
-Aulas expositivas
GEOMÉTRICAS
ideia intuitiva de
-Exercícios de
-A Reta
ponto, reta e plano. aprendizagem e
-Ponto, reta e plano -Reproduzir retas
fixação
-Figuras
paralelas e retas
-Trabalhos
geométricas
perpendiculares.
realizados em sala
-Sólidos
-Reconhecer as
e/ou casa
geométricos
principais figuras
-Lista de exercícios
geométricas.
complementares
COMPRIMENTO E
ÁREA
-Unidade de medida
de comprimento
-Perímetro de um
polígono
-Compreender e
Áreas das figuras resolver situações
geométricas planas problema do
cotidiano que
envolvam unidade
de medida de
comprimento
-Calcular os
perímetros dos

Avaliação
-Estudos
dirigidos
-Trabalhos em
grupo/individual
-Lista de
atividades
-Atividades de
sala e casa
-Prova escrita
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principais
polígonos
-Calcular as áreas
das
principais
figuras geométricas
Período: De 02/10 a 16/12
Disciplina: Matemática
4° Bimestre
Conteúdo
Atividades
Metas
Programático
Programadas
ÂNGULOS
E -Resolver
-Aulas expositivas
POLÍGONOS
problemas que
-Exercícios de
-O ângulo
envolvam as
aprendizagem e
-Polígonos
grandezas massa, fixação.
-Triângulos
e volume e
-Trabalhos
quadriláteros
capacidade.
realizados em sala
-Resolver
e/ou casa.
MASSA, VOLUME problemas que
-Lista de exercícios
E CAPACIDADE
envolvam a noção
complementares
-Unidade de medida de ângulo em
de massa
diferentes
-Medindo o espaço contextos em
ocupado
situações reais,
-Unidade de medida como ângulo de
de capacidade
visão.
-Determinar
medidas da
abertura de
ângulos, por meio
de transferidor.
-Diferenciar
polígono de não
polígono.
-Classificar
polígono como
regular e não
regular.
-Reconhecer e
quantificar os
elementos de um
polígono: lados,
vértices e ângulos
internos.
-Classificar
triângulos quanto
as medidas dos
lados e dos
ângulos.
-Resolver
problemas
que
envolvam unidade
de
medida
de
capacidade

Avaliação
-Estudos
dirigidos
-Trabalhos em
grupo / individual
-Lista de
atividades
-Atividades de
sala e casa
-Prova escrita
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Ciências
Período: 10/02 a 24/04
Disciplina: Ciências
1°Bimestre
Conteúdo
Atividades
Metas
Programático
Programadas
Estrutura
e Elaborar formas de Aula expositiva e
organelas
dividir o corpo humano, dialogada.
celulares
distinguindo
suas
partes e componentes
que o constituem.
Funções e das Criar analogias para Debates
em
estruturas
e representar
a grupo.
organelas
hierarquia entre corpo,
celulares
órgãos
tecidos
e
células.
Tipos celulares e Investigar se há uma Atividades
suas funções
unidade
estrutural individuais e em
básica
no
corpo grupo.
humano.
Células dos tecidos Diferenciar
tipos Discussões
de
muscular,
celulares
e
suas textos.
conjuntivo,
funções, levando em
muscular
e consideração
o
nervoso
tecido/órgão no qual se
localizam.
Níveis
de Investigar se há seres Exibição
e
organização
do vivos que não possuem discussão
de
corpo:
células, células
filmes.
tecidos e órgão
Integração entre os Reconhecer e ordenar
sistemas
do hierarquicamente
os
organismo:
diferentes níveis de
Cardiovascular,
organização do corpo.
linfático, digestório,
endócrino,
reprodutor,
esquelético,
excretor,
tegumentar, imune
Período: 27/04 a 07/07
Disciplina: Ciências
2°Bimestre
Conteúdo
Atividades
Metas
Programático
Programadas
Sistema nervoso Enunciar as funções Aula expositiva e
básicas do sistema dialogada.
nervoso humano.
Controle motor e Indicar
a Debates
em
sensorial
interdependência dos grupo.
vários sistemas que
compões
o
corpo

Avaliação
Seminários.

Trabalhos
grupo
individuais

em
e

Participação
nas aulas.
Prova bimestral.

Estudos
dirigidos.
Testes.

Avaliação
Seminários.
Trabalhos
grupo
individuais

em
e
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humano, destacando a
atuação
e
coordenação
do
sistema nervoso na
regulação e equilíbrio
esses sistemas.
Inter-relação
do Enunciar e examinar os Atividades
sistema nervoso, problemas
mais individuais e em
muscular,
frequentes
na grupo.
tegumentar e dos comunidade
órgãos sensoriais. escola/urbana/rural.
Visão humana e Reconhecer a visão Discussões
de
sua
importância, como um dos principais textos.
defeito da visão, sentidos humanos para
defeitos da visão captação
e
com lentes.
interpretação
de
imagens. Identificar as
causas dos principais
defeitos da visão como
miopia, hipermetropia,
astigmatismo
e
presbiopia.
Sistema locomotor, Reconhecer
a Exibição
e
estruturas
de importância do sistema discussão
de
locomoção
e locomotor para os filmes.
sistema nervoso.
animais.
Substâncias
Identificar as principais
psicoativas.
substâncias
psicoativas (lícitas e
ilícitas) que afetam o
funcionamento
do
sistema nervoso.
Mecanismo
de Explorar
os
ação
das mecanismos
de
substâncias
atuação das principais
psicoativas
no substâncias
sistema
nervoso psicoativas no sistema
humano e animal.
nervoso do ser humano
e dos animais.
Período: De 23/07 a 1/10
Disciplina: Ciências
3° Bimestre
Conteúdo
Atividades
Metas
Programático
Programadas
• Camadas que •
Identificar, Aula expositiva e
estruturam a Terra caracterizar e indicar a dialogada.
e
suas composição
das
características:
diferentes
camadas
o Geosfera;
que
estruturam
a
o Hidrosfera
geosfera, a hidrosfera
o Atmosfera
e atmosfera da Terra

Participação
nas aulas.

Prova bimestral.

Estudos
dirigidos.
Testes.

Avaliação
Seminários.
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•
Composição
geológica da Terra:
o Tipos de rochas;
o
Períodos
geológicos;
o Formação de
fósseis

• Esfericidade da
Terra

• Identificar diferentes
tipos de rochas
relacionando sua
origem a períodos
geológicos
específicos.
•
Relacionar
a
formação de fósseis a
rochas sedimentares
em diferentes períodos
geológicos.
Organizar
cronologicamente
e
descrever os principais
argumentos sobre o
formato da Terra.
Construir modelos que
evidenciem
a
esfericidade da Terra.

•Evolução histórica
das
concepções
relativas
ao
formato da Terra
•
Movimentos •
Inferir
que
as
relativos da Terra mudanças na posição
em torno do Sol
da sombra de um
gnômon
é
consequência
da
conjunção
dos
movimentos
de
rotação, translação e
da inclinação de seu
eixo de rotação em
relação ao plano de
sua órbita em torno do
Sol.
•Movimento
de •
Acompanhar
as
rotação
e mudanças na posição
translação da Terra da sombra de um
gnômon em diferentes
períodos do dia e do
ano e inferir que os
dados
das
observações
evidenciam
os
movimentos relativos
entre a Terra eo Sol.
• Inclinação do eixo • Simular, através de
de
rotação da modelos
ou
Terra
dramatizações,
os
movimentos de rotação
e translação da Terra
considerando
sua
inclinação em relação
ao plano de sua órbita.

Debates
grupo.

em Trabalhos
grupo
individuais

em
e

Atividades
Participação
individuais e em nas aulas.
grupo.
Discussões
textos.

de Prova bimestral.

Exibição
discussão
filmes.

e Estudos
de dirigidos.

Testes.
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Período: De 02/10 a 16/12
Disciplina: Ciências
4° Bimestre
Conteúdo
Atividades
Metas
Programático
Programadas
•
Substâncias • Identificar a presença Aula expositiva e
puras e misturas.
de substâncias puras e dialogada.
misturas no cotidiano,
a partir de suas
características
macroscópicas.
•
Misturas •
Caracterizar
e Debates
em
homogêneas
e classificar
em grupo.
heterogêneas.
homogênea
e
heterogênea a mistura
de substâncias como
água e sal, água e
óleo, água e areia etc.
•
Misturas • Nomear algumas Atividades
homogêneas
e substâncias
comuns individuais e em
heterogêneas.
(H2O, O2, NaCl, CH4) grupo.
e reconhecer que são
formadas
por
elementos químicos.
• Reagentes e •
Identificar
a Discussões
de
produtos.
ocorrência
de textos.
transformações
químicas a partir da
comparação entre o
estado
inicial
do
sistema (reagentes) e o
estado final (produtos).
•
Métodos
de • Reconhecer a
Exibição
e
separação
de formação de novas
discussão
de
misturas.
substâncias a partir da filmes.
mistura de substâncias
distintas, comparando
suas características.
•Reconhecer
e
caracterizar
os
métodos de separação
de substâncias.
•
Propriedades • Discutir as
específicas
da propriedades
matéria;
específicas da matéria
Densidade
como densidade,
Temperatura de temperatura de fusão
fusão e ebulição
e ebulição nos
processos de
separação de misturas
como os aplicados na
produção de sal de

Avaliação
Seminários.

Trabalhos em
grupo
e
individuais.

Participação
nas aulas.

Prova bimestral.

Estudos
dirigidos.

Testes.
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cozinha e a destilação
do petróleo.
•Identificar e selecionar
métodos
mais
adequados para a
separação de materiais
em
sistemas
heterogêneos como os
utilizados
nos
processos
de
reciclagem
e
separação do lixo e nos
processos
de
tratamento de água e
esgotos.
•
Materiais • Apontar a presença,
sintéticos:
no cotidiano, de
Plástico;
materiais sintéticos,
Tecido;
avaliando os
Medicamentos;
benefícios e os
Cosméticos
impactos ambientais
para a produção e
descarte desses
materiais.
• Discutir o conceito de
materiais sintéticos,
relacionando-os ao
desenvolvimento
científico e tecnológico
e reconhecendo sua
importância para a
sociedade
contemporânea.
•
Reconhecer
a
produção
de
medicamentos como
um
importante
benefício
do
desenvolvimento
científico e tecnológico.
História
Período: 10/02 a 24/04
Disciplina: História
1°Bimestre
Conteúdo
Atividades
Metas
Programático
Programadas
Etapas do ofício do Compreender
o Análise de fontes
historiador; Fontes processo
de históricas: textos,
Históricas; Definição construção
da imagens e objetos.
de história
narrativa histórica e Exibição de vídeos
a importância da acerca
dos
História
na

Avaliação
Atividades
do
caderno; testes;
estudo
dirigido;
trabalhos
em
dupla e /ou em
grupo; Análises de
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A questão do tempo,
reflexões sobre o
sentido
das
cronologias e da
construção
dos
marcos históricos.
A origem do ser
humano; a evolução
dos seres humanos;
o paleolítico e o
neolítico.

Povos do Oriente
Médio;
A
Mesopotâmia.

formação
das
identidades,
respeito
às
diferenças
individuais,
intelectuais,
físicas, religiosas,
socioeconômicas,
étnico-raciais, de
gênero,
e
construção
da
cidadania.
Compreender
diferentes formas
de noção de tempo
e periodização dos
processos
históricos
(continuidades e
rupturas).
Conhecer e
comparar algumas
hipóteses
científicas sobre o
surgimento da
espécie humana
na África e sua
historicidade.
Conhecer
aspectos sociais,
econômicos,
políticos e culturais
das sociedades.

conteúdos
estudados.

diferentes gêneros
textuais.

Análise de fontes
históricas: textos,
imagens e
objetos.
Exibição de vídeos
acerca
dos
conteúdos
estudados.
Elaboração
de
história
em
quadrinhos.

Atividades
do
caderno; testes;
estudo
dirigido;
trabalhos
em
dupla e /ou em
grupo; análise de
diferentes gêneros
textuais.
Atividades
do
caderno; testes;
estudo
dirigido;
trabalhos
em
dupla e /ou em
grupo; análise de
diferentes gêneros
textuais.
Questionários;
Atividades
do
comparação entre caderno; testes;
imagens da antiga estudo
dirigido;
mesopotâmia e o trabalhos
em
atual Iraque
dupla e /ou em
grupo; análise de
diferentes gêneros
textuais.

Período: 27/04 a 07/07
Disciplina: História
2°Bimestre
Conteúdo
Atividades
Metas
Programático
Programadas
África antiga: os Discutir o conceito Confecção
de
antigos egípcios.
de Antiguidade
réplicas
de
Clássica, seu
pirâmides;
de
alcance e limite na papiros
e
de
tradição ocidental, hieróglifos
assim como os
egípcios.
impactos sobre
outras sociedades
e culturas
Conhecer
aspectos sociais,

Avaliação
Atividades
do
caderno; testes;
estudo
dirigido;
trabalhos
em
dupla e /ou em
grupo; análise de
diferentes gêneros
textuais. Análises
de imagens.
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econômicos,
políticos e culturais
das
Sociedades
africanas
e
orientais.
Os
povos
da Compreender as
América: Os maias, heranças políticas
os
astecas,
os dos povos da
incas;
povos antiguidade; os
indígenas do Brasil. processos de
inclusão e
exclusão, com
olhar atencioso às
relações de
gênero; as
diversas relações
de
trabalho e de
utilização de mão
de obra.
Período: De 23/07 a 1/10
Disciplina: História
Conteúdo
Metas
Programático
Ocidente Clássico: Explicar a
Os
Gregos;
as formação da
cidadesestado; Grécia Antiga, com
Atenas e Esparta.
ênfase na
formação da pólis
e nas
transformações
políticas,
sociais e culturais.

Confecção
de Atividades
do
mapas mentais; caderno; testes;
desenhos; textos. estudo
dirigido;
trabalhos
em
dupla e /ou em
grupo; análise de
diferentes gêneros
textuais. Análises
de
imagens.
Elaboração
de
textos.

3° Bimestre
Atividades
Avaliação
Programadas
Confecção
de Atividades
do
fantoches sobre caderno; testes;
os deuses gregos. estudo
dirigido;
trabalhos
em
dupla e /ou em
grupo; análise de
diferentes gêneros
textuais. Análises
de
imagens.
Elaboração
de
textos
Ocidente Clássico: Caracterizar o
Exibição
de Atividades
do
Os
Romanos: processo de
vídeos.
caderno; testes;
Monarquia,
formação da Roma
estudo
dirigido;
República
e
o Antiga e suas
trabalhos
em
Império em Roma.
configurações
dupla e /ou em
sociais e políticas
grupo; análise de
nos períodos
diferentes gêneros
republicano e
textuais. Análises
imperial. Associar
de
imagens.
o conceito de
Elaboração
de
cidadania a
textos.
dinâmicas de
inclusão e
exclusão na Grécia
e Roma antigas.
Conceituar
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“império” no
mundo
antigo, com vistas
à análise das
diferentes formas
de equilíbrio e
desequilíbrio entre
as partes
envolvidas.
Período: De 02/10 a 16/12
Disciplina: História
4° Bimestre
Conteúdo
Atividades
Metas
Programático
Programadas
O período medieval: Compreender a
Análise de textos e
As
invasões síntese das
exibição
de
germânicas e a sociedades
documentários.
queda de Roma.
romanas e
O que é idade germânicas
média?
na desagregação
Os
povos do mundo clássico.
germânicos.

A
formação
do
império Carolíngio;
os
feudos;
a
sociedade feudal; as
cruzadas.

Conhecer a
formação dos
reinos bárbaros e
o papel dos
Carolíngios
na defesa da
cristandade. como
se deu o processo
de
estruturação do
feudalismo

As
cidades Caracterizar e
medievais; A peste comparar as
negra.
dinâmicas de
abastecimento e
as
formas de
organização do
trabalho e da vida
social em
diferentes
sociedades e
períodos, com
destaque para as
relações entre
senhores e servos.

Avaliação

Atividades
do
caderno; testes;
estudo
dirigido;
trabalhos
em
dupla e /ou em
grupo; análise de
diferentes gêneros
textuais. Análises
de
imagens.
Elaboração
de
textos.
Análise de textos e Atividades
do
exibição
de caderno; testes;
documentários.
estudo
dirigido;
trabalhos
em
dupla e /ou em
grupo; análise de
diferentes gêneros
textuais. Análises
de
imagens.
Elaboração
de
textos.
Análise de textos e Atividades
do
exibição
de caderno; testes;
documentários.
estudo
dirigido;
trabalhos
em
dupla e /ou em
grupo; análise de
diferentes gêneros
textuais. Análises
de
imagens.
Elaboração
de
textos.
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•
•
•
•

•
•
•
•
•

Geografia
Período: 10/02 a 24/04
Disciplina: Geografia
1°Bimestre
Conteúdo
Atividades
Metas
Programático
Programadas
As paisagens, lugares Compreender
a
e sua importância no importância
• Atividade do livro. •
da
estudo do espaço.
• Atividade no quadro.
ciência geográfica
Mudanças
na e seus conceitos,
• Atividade em folha.
paisagem e no lugar.
•
desenvolvendo •a Seminários.
Paisagem
e interpretação da
• Atividade para casa.•
sociedade.
• Vídeos.
relação
da
Geografia
como
sociedade com a Slides.
Ciência: conceitos e
natureza,
importância
classificação
e questões
ambientais
e
finalidades.
interação com seu
espaço
de
vivência.
Mapas e projeções Entender e utilizar
cartográficas.
• Atividade do livro. •
a
cartografia
Elementos do mapa.
• Atividade no quadro.
identificando suas
Medindo distâncias.
• Atividade em folha.
técnicas
de
•
Convenções
• Seminários.
localização e de
cartográficas.
• Atividade para casa.•
orientação.
A
origem
cartografia.
Os elementos
legenda,
cores
símbolos.
Coordenadas
geográficas.

•
•

•
•
•
•
•

da

Execução das
tarefas de sala e de
casa.
Avaliação escrita.
Visto no caderno.

Trabalhos escritos
e apresentações
na sala de aula.

Execução das
tarefas de sala e de
casa.
Avaliação escrita.
Visto no caderno.

Trabalhos escritos
e apresentações
na sala de aula.

Vídeos.

Slides.

da
e

Ferramentas
da
Cartografia: escalas
e
mapas;
orientação: pontos
cardeais, colaterais
e
subcolaterais,
coordenadas
geográficas e fusos
horários; projeções
cartográficas;
geotecnologia
Período: 27/04 a 07/07
Disciplina: Geografia
Conteúdo
Metas
Programático
Extrativismo
•
Relacionar as
Agricultura e pecuária atividades
A indústria
extrativas e seus
O comércio
Os serviços

•

Avaliação

2°Bimestre
Atividades
Programadas
•
•

Estudo dirigido
Leitura e
interpretação de
textos.

Avaliação
•
•
•

•

Testes.
Estudo dirigido.
Avaliação
bimestral.
Trabalho em grupo
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Recursos naturais impactos
renováveis e não ambientais
renováveis
•
Compreender de
que maneira a
agricultura e
pecuária mudou a
rlação dos seres
humanos com o
espaço
•
Compreender a
história e a
importância do
processo de
industrialização
•
A importâncio do
comércio para a
economia
•
Entender os
vários tipos de
serviços
•
Entender a
relação entre
osrecursos
naturais e a
geração de
energia

•
•

•

Período: De 23/07 a 1/10
Disciplina: Geografia
Conteúdo
Metas
Programático
A Terra no universo • Localizar o
Os movimentos da
planeta Terra no
Terra
universo
Fatores do clima
•
Descrever os
Atmosfera terrestre movimentos do
planeta Terra
•
Compreender de
que maneira a
altitude, a
continentalidade e
a maritimidade
influenciam no
clima
•
Compreender a
características e a
importância das
camadas da
atmosfera

•

•
•

Trabalhos de
pesquisa
Exercícios
Produção de texto.

3° Bimestre
Atividades
Programadas
•
•

•

•
•

Estudo dirigido
Leitura e
interpretação de
textos.
Trabalhos de
pesquisa
Exercícios
Produção de texto.

Avaliação
•
•
•

•

Testes.
Estudo dirigido.
Avaliação
bimestral.
Trabalho em grupo

74

•

•
•

•
•

•

•
•

Período: De 02/10 a 16/12
Disciplina: Geografia
Conteúdo
Metas
Programático
Representações
•
Conhecer as
cartográficas
finalidades
Mapas temáticos
básicas da
Recursos de
orientação
comunicação
cartográfica
cartográfica
•
Compreender a
Escala gráfica
importância do
Elementos presentes
estabelecimento
no mapa
de referenciais
Mapas táteis como
para orientação
instrumento de
geográfica.
inclusão social
A Terra
•
Compreender e
Combustíveis fósseis identificar o
Os solos
diferentes tipos de
sistemas que
compõem o
planeta Terra
•
Conhecer os
combustíveis
fósseis e os
impactos
ambientais
provenientes de
seu uso
•
Identificar os
recursos naturais
renováveis e não
renováveis
•
Reconhecer a
dinâmica da
formação dos
tipos de solo

Educação Física
Período: 10/02 a 24/04
Disciplina: Educação Física
Conteúdo
Metas
Programático
Acolhida
aos - Trabalhar a
alunos,
interação e a
apresentação da socialização da
disciplina e do turma;
professor,
- Conhecer o perfil
dinâmicas
em de cada turma,
sala.
observar os alunos

4° Bimestre
Atividades
Programadas
•
•

•

•
•

Estudo dirigido
Leitura e
interpretação de
textos.
Trabalhos de
pesquisa
Exercícios
Produção de texto.

1°Bimestre
Atividades
Programadas
- Bingo Olímpico;
- Dinâmica pegue a
bolinha;
Dinâmica
o
problema não é
meu;

Avaliação
•
•
•

•

Testes.
Estudo dirigido.
Avaliação
bimestral.
Trabalho em grupo

Avaliação
- Observação do
comportamento e
disposição
de
cada turma, frente
às
atividades
propostas;
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que podem gerar
transtornos nas
aulas;
Regras de boa
convivência,
critérios
avaliativos, capa
do
caderno,
iniciação as aulas
práticas;

Iniciação
a
modalidade
esportiva:
atletismo,
processo histórico,
as
provas
de
corridas, saltos e
arremessos.
O
atletismo
nas
olimpíadas
e
paraolimpíadas;

Conceito
de
exercício físico e
atividade física;
Capacidades
físicas
(força
muscular,
resistência

- Conversar e
explicar as regras
de convivência
para as aulas de
educação física;
- Iniciar o trabalho
teórico;
- Iniciar as aulas
práticas;
- Visar à
participação de
todos nas aulas
práticas e sua
importância;
- Desenvolver o
respeito
mútuo,
principalmente
com os alunos que
necessitam
de
uma
atenção
especial;
- Estimular a
participação dos
alunos nas
atividades de sala
e nas aulas
práticas;
- Vivenciar os
fundamentos do
atletismo;
- Trabalhar as
provas do
atletismo de forma
adaptadas a
realidade da
escola e de cada
turma;
- Organizar mini
competições
de
atletismo entre as
turmas;
- Diferenciar o
conceito de
“exercício físico”
das manifestações
culturais do
movimento;

- Confecção da
capa do caderno;
- Jogos recreativos
em quadra;

- Em sala logo
após as aulas
práticas, verificar
o que os alunos
acharam
das
aulas, e o que
pode
ser
melhorado para o
ano letivo;

- Texto em sala;
- Questionário em
sala;
- Pesquisa para
casa;
- Vídeos do
atletismo e suas
provas em sala;
- Aulas práticas de
corridas, saltos e
arremessos;

- Mini
competições de
atletismo;
- Importância da
cooperação e
participação de
todos;
- Verificação das
atividades
do
caderno;

- Texto, questionário
no caderno;
- Apresentação de
slides, explicação
do conteúdo;
- Circuito funcional;

- Realização de
testes de
flexibilidade e
resistência;
- Fazer o
acompanhamento
da frequência
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muscular,
velocidade,
flexibilidade,
agilidade,
coordenação);

- Melhorar as
capacidades
físicas nas aulas
práticas por meio
de circuitos
funcionais;
- Fazer uma
associação das
capacidades
físicas as
atividades
realizadas no
cotidiano;
- Desenvolver a
mobilidade
articular e a
capacidade
cardiorrespiratória;
- fazer as
adaptações
necessárias de
acordo com as
necessidades dos
alunos;
Trabalhar
a
frequência
cardíaca
no
exercício
de
acordo com a faixa
etária dos alunos;
Iniciação
a - Contextualizar o
modalidade
futebol/futsal como
esportiva:
um fenômeno
futebol/futsal,
social e cultural;
processo histórico, - Atuação das
fundamentos,
mulheres no
regras,
sistema futebol/futsal;
técnicos e táticos; - Trabalhar os
elementos
técnicos e táticos
do futsal: chutar,
conduzir, se
deslocar, marcar,
driblar, passar;
- Envolver todos
os alunos nas
aulas práticas;
- Trabalhar
situações de jogo
e competições;
Período: 27/04 a 07/07

- Exercícios de
resistência e
flexibilidade;
Aferição
da
frequência cardíaca,
quadro
de
acompanhamento
individual;

cardíaca durante
os exercícios;
- Verificação das
atividades
do
caderno;

- Vídeos e texto;
- Debate: jogar,
torcer e viver o
futebol!
- Trabalhar os
fundamentos as
regras e situações
de jogo nas aulas
práticas;
- Futsal adaptado;

- Como foi à
participação das
meninas nas
aulas práticas de
futsal;
- O respeito à
diversidade;
- Ganhar não é o
mais importante;
- Verificação das
atividades do
caderno;
- Participação no
debate;
Avaliação
bimestral
sobre
todo o conteúdo
trabalhado;
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Disciplina: Educação Física
2°Bimestre
Conteúdo
Atividades
Metas
Programático
Programadas
Esporte
de Vivenciar
Atividades
em
Invasão
diferentes
quadra e sala.
(BASQUETE)
modalidades
esportivas
-Regras básicas e procurando
suas
ampliar
a
possibilidades de compreensão de
adaptação
na sua historicidade
escola.
aspectos sociais ,
-Fundamentos
políticos
e
técnicos e táticos culturais,
suas
das modalidades regras
e
praticadas.
fundamentos
Técnicos e táticos
das modalidades
praticadas.
Esportes
de Vivenciar
Atividades
em
marca
diferentes
quadra e sala
(atletismo,
modalidades
natação, ciclismo esportivas
etc.),
procurando
ampliar
a
compreensão de
sua historicidade
aspectos sociais ,
políticos
e
culturais,
suas
regras
e
fundamentos
Técnicos e táticos
das modalidades
praticadas
Esporte
de Vivenciar
Atividades
em
Precisão
diferentes
quadra e sala
(Bocha,arcoe
modalidades
Flecha, boliche e esportivas
etc).
procurando
ampliar
a
compreensão de
sua historicidade
aspectos sociais ,
políticos
e
culturais,
suas
regras
e
fundamentos
Técnicos e táticos
das modalidades
praticadas

Avaliação
Textos e
atividades
Avaliação escrita
e Prática

Texto e atividades
Trabalho Escrito

Avaliação escrita
texto e
atividades
Estudo dirigido
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Ginástica
-Origem,
desenvolvimento e
características
gerais das Artes
Circenses.

Conhecer
Atividades
movimentos
e quadra e sala.
características
gerais das artes
circenses.
,
compreendendo
sua
historia
e
principais
características e
manifestações.

-Atividades
circenses
(malabares,
acrobacias
e
pirâmides)
Período: De 23/07 a 1/10
Disciplina: Educação Física
Conteúdo
Metas
Programático
Esporte
de Vivenciar
Invasão
diferentes
(FUTEBOL)
modalidades
Regras básicas e esportivas
suas
procurando
possibilidades de ampliar
a
adaptação
na compreensão de
escola.
sua historicidade
Fundamentos
aspectos sociais ,
técnicos e táticos políticos
e
das modalidades culturais,
suas
praticadas.
regras
e
fundamentos
Técnicos e táticos
das modalidades
praticadas
Conhecimentos
Experimentar
sobre o corpo.
atividades
com
-Grupos
alongamento
e
Musculares
exercícios físicos
(dorsais,
percebendo
a
lombares,
relação com o
abdominais,
próprio corpo.
membros
superiores
e
inferiores.
Danças
e Conhecer
Atividades
manifestações de
-Origem
e danças
urbanas
desenvolvimento
emergente,
das
danças compreendendo
urbanas
(break suas
principais
,funk ,street dance características e
etc.)
contexto cultural.
-Expressão
corporal , espaços,

em Trabalho escrito
Atividade pratica

3° Bimestre
Atividades
Avaliação
Programadas
Atividades
em Avaliação escrita
quadra e sala
Teste prático

Atividades
quadra e sala

em Avaliação escrita

Atividades
quadra e sala

em Trabalho escrito
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gestos e ritmos
relacionados
as
danças urbanas.
Período: De 02/10 a 16/12
Disciplina: Educação Física
Conteúdo
Metas
Programático
Lutas
Conhecer
-Origem
e características e
desenvolvimento
fundamentos
da Capoeira no básicos
da
Brasil.
Capoeira
como
cultura
corporal
-Características
afro-Brasileira.
gerais da capoeira
(código,
rituais,
elementos técnico
,táticos
,musicalidade
e
indumentária)
Lutas
Conhecer
características e
-Origem
e fundamentos
desenvolvimento
básicos
da
da Capoeira no Capoeira
como
Brasil.
cultura
corporal
afro-Brasileira
-Características
gerais da capoeira
(código,
rituais,
elementos técnico
,táticos
,musicalidade
e
indumentária)
Práticas
Conhecer
e
Corporais
de vivenciar práticas
Aventura
corporais
de
aventura urbanas,
-Características
adaptando-as aos
gerais das práticas materiais
e
corporais
de espaços
aventura urbanas. disponíveis
na
escola.
-Adaptação
de
práticas corporais
de
aventura
urbanas
no
contexto
da
escola.
Inglês

4° Bimestre
Atividades
Avaliação
Programadas
Atividades
em Avaliação escrita
quadra e sala
Estudo Dirigido

Atividades
quadra e sala

em Avaliação escrita
Textos
e
atividades

Atividades
quadra e sala

em Trabalho Escrito
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•
•
•
•
•
•
•
•

Período: 10/02 a 24/04
Disciplina: Inglês
Conteúdo
Programático
Estrangeirismo.
•
Palavras Cognatas.
Classroomlanguage.
Greetings
and
introductions.
•
Subject Pronouns.
Verbo to be: affirmative
form.
Personal Interests.
Cardinal numbers.
•

•

•
•
•
•

Período: 27/04 a 07/07
Disciplina: Inglês
Conteúdo
Programático
Adjectives.
•
Occupations.
Months of the Year. •
Countries and
Nationalities.

1°Bimestre
Metas
Interagir em situações•
de intercâmbio oral,
demonstrando
iniciativa para utilizar a•
língua inglesa.
Coletar informações
do grupo, perguntando•
e respondendo sobre a
família, os amigos, a
escola e a
•
comunidade.
Solicitar
esclarecimentos em •
língua inglesa sobre o
que não entendeu e o
significado de palavras•
ou expressões
desconhecidas.
Reconhecer, com o •
apoio de palavras
cognatas e pistas do •
contexto discursivo, o
assunto e as
•
informações principais
em textos orais sobre
interesses pessoais. •
Aplicar
os
conhecimentos
da
língua inglesa para
•
falar de si e de outras
pessoas, explicitando
•
informações pessoais
e
características
•
relacionadas a gostos,
preferências e rotinas.

Atividades
Programadas
Práticas de •
Listening
(Escuta).
•
Práticas de
Writing
•
(Escrita).
Práticas de •
Speaking
(Fala).
•
Práticas de
Reading
(Leitura).
•
Práticas de
Translation
(Tradução).
Anotações no
quadro
branco.
Aulas
expositivas.
Material
fotocopiado.
Situações de
diálogo em
sala.
Recursos
audiovisuais
no geral.
Uso de
dicionário.
Uso do livro
didático.
Utilização de
expressões
em sala.

2°Bimestre
Atividades
Metas
Programadas
Localizar informações
•
específicas em texto. • Práticas de
Listening
Interessar-se pelo
•
(Escuta).
texto lido,
compartilhando suas • Práticas de •
ideias sobre o que o
Writing
(Escrita).

Avaliação
Avaliação
escrita.
Trabalho
individual.
Trabalho em
duplas.
Ativ.
Multidisciplinar.
Avaliações
orais e
escritas.
Observação
cotidiana.

Avaliação
Avaliação
escrita.
Trabalho
individual.
Trabalho em
duplas.
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•
•
•
•
•

Verb to be: negative
and interrogative forms.
•
Word Order.
School Subjects.
Days of the Week.
Verb to be: Review.
•

•

•

•

▪
▪
▪
▪
▪

texto
•
informa/comunica.
Listar ideias para a
produção de textos, •
levando em conta o
tema e o assunto.
Reconhecer
•
semelhanças e
diferenças na
pronúncia de palavras•
da língua inglesa e da
língua materna e/ou
outras línguas
•
conhecidas.
Utilizar o presente do •
indicativo para
identificar pessoas •
(verbo tobe) e
descrever rotinas
diárias.
•
Investigar o alcance da
língua inglesa no
mundo: como língua •
materna e/ou oficial
(primeira ou segunda •
língua).
Identificar a presença •
da língua inglesa na
sociedade
brasileira/comunidade
(palavras, expressões,
suportes e esferas de
circulação e consumo)
e seu significado.

Práticas de •
Speaking
(Fala).
•
Práticas de
Reading
(Leitura).
•
Práticas de
Translation
(Tradução).
Anotações no
quadro
branco.
Aulas
expositivas.
Material
fotocopiado.
Situações de
diálogo em
sala.
Recursos
audiovisuais
no geral.
Uso de
dicionário.
Uso do livro
didático.
Utilização de
expressões
em sala.

Período: De 23/07 a 1/10
Disciplina: Inglês
3° Bimestre
Conteúdo
Atividades
Metas
Programático
Programadas
Question Words.
• - Reconhecer níveis de
•
Family Members.
formalidade em
• - Práticas de
Plurals.
Listening
• cumprimentos em
•
Genitive Case (‘).
(Escuta).
inglês.
Parts of the House/ • - Engajar-se em
• - Práticas de •
Furniture.
Writing
pequenos diálogos e
(Escrita).
trocas de
•
• - Práticas de
cumprimentos e
despedidas mais
Speaking
•
formais, bem como
(Fala).
informais em inglês.

Ativ.
Multidisciplinar.
Avaliações
orais e
escritas.
Observação
cotidiana.

Avaliação
- Avaliação
escrita.
- Trabalho
individual.
- Trabalho em
duplas.
- Ativ.
Multidisciplinar.
- Avaliações
orais e
escritas.
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•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

- Usar o verbo “To Be”•
para perguntar e
fornecer dados
pessoais como nome,•
idade,
nacionalidade,
endereço e telefone, •
etc.
- Verbo “To Be” na
forma contraída.
•
- Identificar e
empregar
•
corretamente os
adjetivos possessivos.•
- Identificar
informações pessoais
e relacionar títulos ao •
seu conteúdo.
- Produzir cartões de
identificação pessoal •
em inglês.
- Distinguir e
•
reconhecer países e
nacionalidades.
•
- Conhecer e usar
vocabulário referente a
cores e nomes de
bandeiras.
- Empregar
corretamente o verbo
tobe nas formas
negativas e
interrogativas.

- Práticas de • - Observação
Reading
cotidiana.
(Leitura).
- Práticas de
Translation
(Tradução).
- Anotações
no quadro
branco.
- Aulas
expositivas.
- Material
fotocopiado.
- Situações
de diálogo em
sala.
- Recursos
audiovisuais
no geral.
- Uso de
dicionário.
- Uso do livro
didático.
- Utilização de
expressões
em sala.

Período: De 02/10 a 16/12
Disciplina: Inglês
4° Bimestre
Conteúdo
Atividades
Metas
Programático
Programadas
Prepositions of Place. • Conhecer, empregar e
•
• Práticas de
pronunciar
Imperative.
corretamente
objetos
Listening
•
Colors.
da escola.
(Escuta).
Abilities.
•
Usar
a
apresentação
•
Práticas de •
Modal: Can.
do texto, as imagens e Writing
Animals and Pets.
a organização das
(Escrita).
•
informações como
• Práticas de
auxiliares na
Speaking
•
compreensão da
(Fala).
mensagem.
• Práticas de
• Ampliar o vocabulário
Reading
•
através de
(Leitura).

Avaliação
Avaliação
escrita.
Trabalho
individual.
Trabalho em
duplas.
Ativ.
Multidisciplinar.
Avaliações
orais e
escritas.
Observação
cotidiana.
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•

•

•
•
•
•

•
•

•

•

Conversationsand
•
Reading.
Trabalhar a pronúncia
dos nomes de animais•
reconhecendo-os em
inglês.
Conhecer as regras •
que instruem a
formação do plural dos•
substantivos.
Entender e fornecer •
instruções e avisos
usando o imperativo.
Localizar informações•
especificas em um
texto.
Conhecer as regras de•
uso dos artigos
definidos e indefinidos.•
Apropriar-se de um
vocabulário básico, •
articulando às
estruturas essenciais
da língua inglesa.
Utilizar o “genitive
case” para indicar
posse.
Utilizar recursos
visuais e palavras
conhecidas para
deduzir mensagens.
Compreender o uso do
verbo “can” para
permissão e indicar
possibilidade.
Ampliar o vocabulário
na língua inglesa.

Práticas de
Translation
(Tradução).
Anotações no
quadro
branco.
Aulas
expositivas.
Material
fotocopiado.
Situações de
diálogo em
sala.
Recursos
audiovisuais
no geral.
Uso de
dicionário.
Uso do livro
didático.
Utilização de
expressões
em sala.

Arte
Período: 10/02 a 24/04
Disciplina: Arte
1°Bimestre
Conteúdo
Atividades
Metas
Programático
Programadas
• Origens e conceito • Aulas teóricas; • Desenhos
das artes visuais;
• Aulas
• Atividades
• Elementos das artes expositivas,
xerocopiadas,
visuais: Cor, ponto e
com o auxílio pinturas de obras
Linhas;
do
estudadas,
Data show.
cruzadinhas, caça-

Avaliação
• Avaliação
contínua
e
processual com
participação nas
atividades
práticas
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• Arte e artesanato no • Aulas Práticas
contexto da arte local, em duplas:
regional e nacional;
• Modalidades da
linguagem visual:
Desenho, pintura;
• Arte na pré-história.

1.

2.
3.

4.

Período: 27/04 a 07/07
Disciplina: Arte
Conteúdo
Metas
Programático
Modalidades da
• Aulas teóricas;
linguagem visual –
• Aulas
•
escultura, gravura,
expositivas,
fotografia etc.;
com o auxílio
Elementos das artes
do
visuais: plano, textura, Data show.
figura, ritmo, volume; • Aulas Práticas
Características de
em duplas
culturas da
antiguidade:
Mesopotâmia; Egito;
Dança na pré-história
e na Idade Antiga
(grandes civilizações
da Antiguidade)

palavras, leituras de
imagens
como
método
de•
observação,
releituras
de
imagens através de
pinturas
e
montagem através
de
diferentes
técnicas (mosaico,
colagem, recortes), •
• Confecção
do
círculo cromático.

2°Bimestre
Atividades
Programadas
• Desenhos
Atividades
xerocopiadas,
pinturas de obras
estudadas,
cruzadinhas, caçapalavras, leituras de
imagens
como
método
de•
observação,
releituras
de
imagens através de
pinturas
e
montagem através
de
diferentes
técnicas (mosaico,
colagem, recortes), •
• Confecção
do
círculo cromático.
• Atividades
de
recuperação
paralela.

individuais e em
grupos.
Desenhos.
• Avaliação
escrita
com
figuras coloridas,
contextualizada e
com alternativas
de
Certo
ou
Errado.
Avaliação
do
caderno.
• Conversas
individuais
e
acompanhamento
individual
(se
necessário ) para
realização
das
atividades
propostas.

Avaliação
• Avaliação
contínua
e
processual com
participação nas
atividades
práticas
individuais e em
grupos.
Desenhos.
• Avaliação
escrita
com
figuras coloridas,
contextualizada e
com alternativas
de
Certo
ou
Errado.
Avaliação
do
caderno.
• Conversas
individuais
e
acompanhamento
individual
(se
necessário ) para
realização
das
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atividades
propostas.
Período: De 23/07 a 1/10
Disciplina: Arte

3° Bimestre

Conteúdo

Metas

Programático
• Características de
culturas da
antiguidade: Grécia e
Roma;
• Teatro
Grego:
mitologia e arquitetura
• Características
da
Arte Bizantina;
Modalidades

da

• Aulas
teóricas;
• Aulas
expositivas,
com o auxílio
do
Data show.
• Aulas
Práticas em
duplas

linguagem visual:
escultura,
gravura,
fotografia etc.;

Atividades
Programadas

• Aulas expositivas, • Avaliação
com auxílio do
contínua
e
Data show.
processual com
participação nas
• Aulas Práticas:
atividades
Atividades
práticas
xerocopiadas,
individuais e em
pinturas de obras grupos.
estudadas, leituras • Desenhos.
de imagens como • Avaliação
método
de escrita
com
observação,
figuras coloridas,
releituras
de contextualizada e
imagens através de com alternativas
pinturas
e de
Certo
ou
montagem através Errado.
de
diferentes • Avaliação
do
técnicas (mosaico, caderno.
colagem, recortes). • Conversas
• Trabalho
em individuais
e
grupos: confecção acompanhamento
de artesanatos a individual
(se
partir de materiais necessário) para
recicláveis;
realização
das
• Atividades
de atividades
propostas.
recuperação
paralela.

Período: De 02/10 a 16/12
Disciplina: Arte

Avaliação

4° Bimestre
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Conteúdo
Programático
• Principais
características da arte
medieval: Românica e
Gótica.
• Matrizes
culturais
brasileiras
(indígena,
africana, europeia e
demais povos imigrantes)
e suas influências na
formação da arte e da
cultura local, regional e
nacional.
• Danças de diferentes
matrizes culturais
presentes na região
Centro Oeste brasileira.
Exemplo: Catira, Cururu,
Cavalhada

Atividades

Metas

Programadas

Avaliação

• Aulas teóricas;
• Aulas
expositivas,
com o auxílio
do

• Aulas expositivas, • Avaliação
com auxílio do
contínua
e
processual
com
Data show.
participação
nas
• Aulas Práticas:
atividades práticas
Atividades
individuais e em
Data show e xerocopiadas,
grupos.
caixa de som.
• Aulas Práticas pinturas de obras • Desenhos.
em duplas
estudadas, leituras • Avaliação escrita
figuras
de imagens como com
coloridas,
método
de
contextualizada e
observação,
com alternativas de
releituras
de Certo ou Errado.
imagens através de • Avaliação
do
pinturas
e caderno.
montagem através • Conversas
de
diferentes individuais
e
técnicas (mosaico, acompanhamento
(se
colagem, recortes), individual
necessário
)
para
desenhos.
das
• Trabalho em grupos. realização
• Atividades
de atividades
propostas.
recuperação
paralela.

7º Anos
Língua Portuguesa
Período: 10/02 a 24/04
Disciplina: Língua Portuguesa

1°Bimestre

Conteúdo
Metas
Programático
Revisão
das Identificar
as
classes gramaticais seguintes classes
gramaticais:
substantivo, artigo,
adjetivo, pronome,
numeral,
verbo,
advérbio,
preposição
e
interjeição;
- Reconhecer o
valor das classes

Atividades
Programadas
- Atividades de
compreensão
e
interpretação de
textos
na
modalidade
escrita e oral.

Avaliação
- Avaliação
interpretação
texto.

de
de

- Avaliação na
modalidade escrita
e oral.

- Atividades de
leitura individual e - Avaliação oral
coletiva.
por
meio
de
debates
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gramaticais
estudadas
na
construção
de
sentido do texto.
Verbos: tempos e Formalizar
o
modos
estudo dos verbos,
propondo
aos
estudantes
compreender seu
uso conforme os
critérios
de
adequação
aos
tempos, modos e
flexões verbais.
Formas nominais - Identificar as
do verbo
formas nominais do
verbo.
Verbos regulares e Utilizar
a
irregulares
conjugação verbal
de acordo com a
norma culta;
- Relacionar as
conjugações
verbais aos sujeitos
a que se referem;
- Utilizar as diversas
estruturas
linguísticas
de
acordo
com
a
norma culta.

- Atividades de
interpretação
e - Atividade de
compreensão do produção textual
livro e exercícios
fotocopiados
a - Estudo dirigido
parte.
Atividade
- Identificar em individual e em
textos lidos e em dupla
produções
- Trabalho em
próprias, orações grupo
com a estrutura
sintática sujeito- Provas
verbobimestrais
complemento.
Atividade
de Observações
produção textual
cotidianas
Aulas - Participação em
expositivas
debates
e
conversas formais
Atividades e informais
lúdicas
- Atividades de
- Anotações no revisão textual
quadro branco
-Projetos
Conversas interdisciplinares
formais
e
informais
- Avaliação das
atividades diárias
- Debates
em sala de aula

-Ditado
de - Apresentações
Frase, oração e Entender
os palavras e frases orais de trabalho
período
conceitos
e
estrutura da frase, - Leitura em voz
alta e coletiva
oração e período;
Apreender
a
-Leitura silenciosa
relação
morfossintática
e
semântica
entre -Material
frase, oração e fotocopiado
período.
-Recursos
Leitura
e Desenvolver audiovisuais no
interpretação
de habilidades
de geral
texto
leitura,
- Atividades no
compreensão,
dicionário
interpretação
e produção textual a
fim de aperfeiçoar a
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Produção textual

comunicação oral e
escrita;
- Identificar
informações
explícitas e
implícitas no texto;
Ampliar
o
vocabulário e as
possibilidades
de
leitura.
- Desenvolver
habilidade de
correção e reescrita
do próprio texto;
- Produzir textos
escritos adequados
às finalidades, às
especificidades do
gênero
e
ao
interlocutor visado,
de forma coerente e
coesa;
Redigir
empregando
recursos próprios
do padrão escrito,
relativos
a
paragrafação,
pontuação e outros
sinais
gráficos,
observando
regularidades
linguísticas
e
ortográficas.

Período: 27/04 a 07/07
Disciplina: Língua Portuguesa
Conteúdo
Programátic

Metas

o
Sujeito e tipos de - Identificar, em
sujeito
textos lidos ou de
produção própria, a
estrutura básica da
oração: sujeito e
predicado;
- Identificar os
tipos
de
sujeitos.

- Atividades
livro didático

no

- Leitura de livros
literários

2°Bimestre
Atividades
Programad
as
- Atividades de
compreensão
e
interpretação de
textos
na
modalidade
escrita e oral.
- Atividades de
leitura individual e
coletiva.

Avaliação

- Avaliação
interpretação
texto.

de
de

- Avaliação na
modalidade escrita
e oral.
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Transitividade
verbal

- Identificar, em
textos lidos ou de
produção própria,
verbos
de
predicação
completa
e
incompleta:
intransitivos
e
transitivos;
- Identificar os
complementos
verbais (objeto
direto
e
indireto).
Uso de acento - Compreender o
grave – Crase
que é a crase;
- Entender os casos
que a crase é
obrigatória
e
quando
ela
é
proibida;
- Usar produtiva e
autonomamente as
regras de uso do
acento indicador de
crase.
Melhorar
a
produção
escrita
segundo a norma
padrão da Língua
Portuguesa.
Sinais
Pontuação

de - Identificar os sinais
de pontuação e sua
função no texto;
- Aplicar os
sinais
de
pontuação em
diferentes
situações.
Gêneros textuais:
-Desenvolver
- tira
habilidades
de
- entrevista
leitura e de escrita;
estatutos
e - Ler e interpretar
regimentos
tirinhas;
Perceber
e
- charges
comparar
a
finalidade de um
texto;
-Conhecer o gênero
entrevista:

- Avaliação oral
- Atividades de por
meio
de
interpretação
e debates
compreensão do
livro e exercícios
fotocopiados
a - Atividade de
parte.
produção textual
- Identificar em
textos lidos e em
produções
próprias, orações
com a estrutura
sintática sujeitoverbocomplemento.
- Atividade de
produção textual

- Estudo dirigido
Atividade
individual e em
dupla
- Trabalho
grupo

em

Provas
Aulas bimestrais
expositivas
Observações
Atividades cotidianas
lúdicas
- Participação em
debates
e
- Anotações no conversas formais
quadro branco
e informais
Conversas
formais
e - Atividades de
informais
revisão textual
- Debates

-Projetos
interdisciplinares

-Ditado
de
palavras e frases - Avaliação das
atividades diárias
- Leitura em voz em sala de aula
alta e coletiva
- Apresentações
Leitura orais de trabalho
silenciosa
Material
fotocopiado
Recursos
audiovisuais no
geral
- Atividades
dicionário

no
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constituição
e
funcionamento;
- Reconhecer o
gênero entrevista
nos vários suportes
textuais e analisar
implicações
de
sentido decorrentes
de
sua
superestrutura;
Identificar
particularidades das
entrevistas
realizadas
nas
modalidades oral e
escrita da língua;
Identificar
as
características
estruturais
e
textuais
de
estatutos
e
regimentos;
Aprimorar
as
habilidades
de
leitura e escrita a
partir de um gênero
textual específico:
charge;
- Refletir sobre a
forma e os usos
sociais
desse
gênero textual;
Perceber
a
importância de se
estar
atento
à
situação
comunicativa, que
envolve:
interlocutores,
contexto,
finalidades,
contexto histórico e
outras
circunstâncias de
interlocução;
Reconhecer
intencionalidade
irônica em um texto;
Inferir
a
correlação que
a
charge
geralmente

- Atividades
livro didático
- Leitura de
livros
literários

no
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apresenta com
o
contexto
político-social
do
seu
momento de
produção.
Produção textual
Desenvolver
habilidade
de
correção e reescrita
do próprio texto;
- Produzir textos
escritos adequados
às finalidades, às
especificidades do
gênero
e
ao
interlocutor visado,
de forma coerente e
coesa;
Redigir
empregando
recursos próprios
do padrão escrito,
relativos
à
paragrafação,
pontuação e outros
sinais
gráficos,
observando
regularidades
linguísticas
e
ortográficas.
Leitura
e Desenvolver
interpretação
de habilidades
de
texto
leitura,
compreensão,
interpretação
e produção textual a
fim de aperfeiçoar a
comunicação oral e
escrita;
Identificar
informações
explícitas
e
implícitas no texto;
Ampliar
o
vocabulário e as
possibilidades
de
leitura.
Período: De 23/07 a 1/10
Disciplina: Língua Portuguesa

3° Bimestre
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Conteúdo
Programátic

Atividades
Programadas

Metas

o
Pronomes:
pessoais,
demonstrativo
s,

Conhecer
as
regras gramaticais
de
uso
dos
pronomes na língua
portuguesa.

possessivos e
coesão
Tipos de predicado

Avaliação

- Atividades de
compreensão
e
interpretação de
textos
na
modalidade
escrita e oral.
- Atividades de
leitura individual e
coletiva.

- Avaliação de
interpretação de
texto.

- Identificar em
textos lidos e em
produções
próprias, orações
com a estrutura
sintática sujeitoverbocomplemento.
- Atividade de
produção textual

- Atividade
individual e em
dupla
- Trabalho em
grupo

- Avaliação na
modalidade
escrita e oral.

- Avaliação oral
por meio de
a
- Atividades de debates
uma
interpretação
e
compreensão do - Atividade de
livro e exercícios produção textual
fotocopiados
a
parte.
- Estudo dirigido

Conhecer
estrutura de
oração;
- Reconhecer,
em textos, o
verbo
como
núcleo
das
orações.
Advérbios
e Identificar, em
adjuntos adverbiais textos lidos ou
de produção
própria,
advérbios
e
locuções
adverbais que
ampliam
o
sentido
do
verbo núcleo
da oração.
Gêneros textuais:
- Compreender o
- conto
conceito do gênero
- folheto
conto e seus tipos;
- Compreender as
-verbete
características
centrais do gênero
textual
‘folheto
informativo’;
- Reconhecer a
importância do uso
de
dicionários
através
de
atividades
relacionadas;
Entender
e
exercitar como se
realiza a consulta
ao dicionário;

- Aulas
expositivas
- Atividades
lúdicas

- Provas
bimestrais
- Observações
cotidianas
- Participação em
debates e
conversas formais
e informais

- Anotações no
quadro branco
- Conversas
formais e
informais

- Atividades de
revisão textual

- Debates

- Avaliação das
atividades diárias
em sala de aula

-Ditado de
palavras e frases

-Projetos
interdisciplinares

- Apresentações
orais de trabalho
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- Fazer uso de
verbetes
em
diversas situações,
demonstrando
conhecimento sobre
o uso do dicionário;
- Confeccionar
verbetes
a
partir
de
palavras
do
uso cotidiano
do aluno.
Leitura
e - Desenvolver
interpretação
de habilidades de
texto
leitura,
compreensão,
interpretação e
produção textual a
fim de aperfeiçoar a
comunicação oral e
escrita;
- Identificar
informações
explícitas e
implícitas no texto;
- Ampliar o
vocabulário e
as
possibilidades
de leitura.
Produção textual
Desenvolver
habilidade
de
correção e reescrita
do próprio texto;
- Produzir textos
escritos adequados
às finalidades, às
especificidades do
gênero
e
ao
interlocutor visado,
de forma coerente e
coesa;
Redigir
empregando
recursos
próprios
do
padrão escrito,
relativos
à
paragrafação,
pontuação e
outros sinais
gráficos,

- Leitura em voz
alta e coletiva
- Leitura
silenciosa
- Material
fotocopiado
- Recursos
audiovisuais no
geral
- Atividades no
dicionário
- Atividades no
livro didático
- Leitura de livros
literários
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observando
regularidades
linguísticas e
ortográficas.
Período: De 02/10 a 16/12
Disciplina: Língua Portuguesa
Conteúdo
Programátic
Metas
o
Adjunto Adnominal - Levar os
alunos
a
compreendere
m as relações
semânticas
estabelecidas
entre
elementos
principais
e
seus adjuntos,
fazendo
a
diferenciação
entre adjunto
do nome e
adjunto
do
verbo.
Concordância
- Compreender que
nominal e verbal
a
concordância
verbal é um dos
elementos
dos
padrões da escrita;
- Refletir sobre
os usos da
concordância
verbal
na
produção de
textos (orais e
escritos).
Período composto Reconhecer e
por coordenação
analisar
o
período
composto.
Figuras
de Reconhecer a
linguagem
função das figuras
de linguagem na
construção
de
sentidos dos textos.
- Conceituar e
exemplificar
as principais
figuras
de

4° Bimestre
Atividades
Programad
as
- Atividades de
compreensão
e
interpretação de
textos
na
modalidade
escrita e oral.
- Atividades de
leitura individual e
coletiva.

Avaliação
- Avaliação
interpretação
texto.

de
de

- Avaliação na
modalidade escrita
e oral.

- Avaliação oral
por
meio
de
- Atividades de debates
interpretação
e
compreensão do - Atividade de
livro e exercícios produção textual
fotocopiados
a
parte.
- Estudo dirigido
- Identificar em
textos lidos e em
produções
próprias, orações
com a estrutura
sintática sujeitoverbocomplemento.
- Atividade de
produção textual

Atividade
individual e em
dupla
- Trabalho
grupo

em

Provas
bimestrais

Observações
Aulas cotidianas
expositivas
- Participação em
Atividades debates
e
lúdicas
conversas formais
e informais
- Anotações no
quadro branco
- Atividades de
Conversas revisão textual
formais
e
informais
-Projetos
interdisciplinares
- Debates

95
linguagem.... Veja mais em
Gêneros textuais:
- Criar poemas
- poema
compostos
por
- romance
versos livres e de
forma
fixa,
utilizando recursos
visuais, semânticos
e
sonoros,
tais
como
cadências,
ritmos e rimas;
- Reconhecer o
gênero romance e
sua
importância
para o estudo da
literatura;
- Possibilitar troca
de ideias entre os
alunos para que
possam argumentar
sobre seus pontos
de vista;
- Despertar o
interesse pela
leitura
de
romances
e
/ou toda e
qualquer
leitura.
Leitura
e Desenvolver
interpretação
de habilidades
de
texto
leitura,
compreensão,
interpretação
e
produção textual a
fim de aperfeiçoar a
comunicação oral e
escrita;
Identificar
informações
explícitas
e
implícitas no texto;
- Ampliar o
vocabulário e
as
possibilidades
de leitura.
Produção textual
Desenvolver
habilidade
de
correção e reescrita
do próprio texto;

-Ditado
de - Avaliação das
palavras e frases atividades diárias
em sala de aula
- Leitura em voz
alta e coletiva
Apresentaçõ
Leitura es orais de
silenciosa
trabalho
Material
fotocopiado
Recursos
audiovisuais no
geral
- Atividades
dicionário

no

- Atividades
livro didático

no

- Leitura de
livros
literários
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- Produzir textos
escritos adequados
às finalidades, às
especificidades do
gênero
e
ao
interlocutor visado,
de forma coerente e
coesa;
Redigir
empregando
recursos próprios
do padrão escrito,
relativos
à
paragrafação,
pontuação e outros
sinais
gráficos,
observando
regularidades
linguísticas
e
ortográficas.
- Elaboração
de textos com:
resumo
e
elaboração de
parágrafos,
tópico frasal,
narrativa,
descrição,
discurso direto
e
indireto,
valorizando a
pontuação.
Matemática
Período: 10/02 a 24/04
Disciplina: Matemática
Conteúdo
Programáti
Metas
co
1.Conjunto
dos Introdução ao
números inteiros estudo
do
Z.
conjunto Z.
Apresentação
e
representaçã
o na reta
numérica do
conjunto Z.
Números
opostos
ou
simétricos.

1°Bimestre
Atividades
Programadas
Apresentação
dos números
negativos.
Linha didática
com
os
números.
Teoria aliada a
exemplos
no
quadro.
Utilização da
reta numérica.

Avaliação
Lista
de
exercícios,
estudo
dirigido,
trabalhos em
grupo,
reagrupame
nto
intraclasse e
provas como
sondagem
de
conheciment
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Números
consecutivos.
Valor
Absoluto ou
módulo
Revisão.

Teoria aliada a
exemplos
no
quadro.
Teoria aliada a
exemplos
no
quadro.

os.
Apresentaçã
o
de
trabalhos e
portifólios.

Exercícios Interativos.

2.Operaçõe
s em Z

3.Números
Racionais

2.1.
Adição
de
dois
números com
mesmo sinal.
2.2.
Adição
de
dois
números
inteiros
de
sinais
diferentes.
2.3.
Subtração de
dois números
inteiros.
2.4.
Resolução de
expressões
numéricas.
2.5.
Multiplicação
de
dois
números
inteiros.
2.6. Divisão
de
dois
números
inteiros.
2.7.
Expressões
numéricas.
2.8.
Potenciação
de números
inteiros.
2.9.
Raiz
quadrada de
um número
inteiro.
2.10.
Revisão.
3.1.
O
conjunto dos
números
racionais.

Exercícios
com adição.
Introdução
à
adição
com
números
negativos
Teoria aliada a
exemplos
no
quadro.
Introdução
à
subtração com
números
negativos.
Teoria aliada a
exemplos
no
quadro.
Teoria aliada a
exemplos
no
quadro.
Complementaç
ão da revisão
referente ao 6º
ano.
Introdução
a
potenciação,
conceitos
e
noções
básicas.
Familiarização
à raiz quadrada
e
exemplificação.
Exercícios
Interativos.

Lista
de
exercícios, estudo
dirigido, trabalhos
em
grupo,
reagrupamento
intraclasse
e
provas
como
sondagem
de
conhecimentos.
Apresentação de
trabalhos
e
portifólios.

Apresentação
dos números
racionais.

Lista
de
exercícios,
estudo
dirigido,
trabalhos em
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3.2. Adição e
subtração
com frações.
3.3. Adição e
subtração de
números
decimais.
3.4.
Multiplicação
e divisão de
frações.
3.5.
Multiplicação
e divisão de
números
decimais.
3.6.
Expressões
numéricas
com números
racionais.
3.7.
Potenciação
de números
racionais.
3.8.
Raiz
quadrada de
um número
racional.
3.9.
Expressões
numéricas
com números
racionais.
3.10.
Revisão.
Período: 27/04 a 07/07
Disciplina: Matemática
Conteúdo
Programáti
Metas
co
4. Equações
4.1.
Algébricas
Equações.
4.2. Equação
de 1º grau.
4.3.
Problemas
com
equações de
1º grau.
4.4. Revisão.

Teoria aliada a
exemplos
no
quadro.
Teoria aliada a
exemplos
no
quadro.
Teoria aliada a
exemplos
no
quadro.
Desenvolvimen
tos
de
problemas
Introdução das
operações com
potenciação
dos números
racionais.

grupo,
reagrupame
nto
intraclasse e
provas como
sondagem
de
conheciment
os.
Apresentaçã
o
de
trabalhos e
portifólios.

Apresentação da raiz
quadrada de um
número racional.

Teoria aliada a
exemplos no
quadro.
Exercícios
Interativos.

2°Bimestre
Atividades
Programadas
Apresentação de
equações e a inserção
de variáveis.

Resolução de
equação de 1º grau.
Desenvolvimentos
de problemas
contextualizados,
com a finalidade de
estimular a
interpretação

Avaliação
Lista
de
exercícios,
estudo
dirigido,
trabalhos em
grupo,
reagrupame
nto
intraclasse e
provas como
sondagem
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Exercícios
Interativos.

5.Inequaçõe
s

5.1.
Inequação.
5.2.
Resolução de
uma
inequação.
5.3. Revisão.

Conceituação
de
diferença
com equação.
Teoria aliada a
exemplos
no
quadro.
Exercícios
Interativos.

6.Sistema
de
Equações

6.1. Técnicas
operatórias
para
resolução de
sistemas.
6.2. Sistema
de equações
com números
fracionários.
6.3.
Problemas
com
equações de
1º grau com
duas
variáveis.
6.4. Revisão.

Introdução de
sistemas,
apresentação e
conceituação
Resolução de
sistemas com
números
fracionários.
Desenvolvimen
tos
de
problemas
contextualizad
os,
com
a
finalidade
de
estimular
a
interpretação
Exercícios
Interativos.

Avaliações.

Conjunto de
questões
abordando os
conteúdos do
segundo
bimestre.
Período: De 23/07 a 1/10
Disciplina: Matemática

de
conheciment
os.
Apresentaçã
o
de
trabalhos e
portifólios.
Lista
de
exercícios,
estudo
dirigido,
trabalhos em
grupo,
reagrupame
nto
intraclasse e
provas como
sondagem
de
conheciment
os.
Apresentaçã
o
de
trabalhos e
portifólios.
Lista
de
exercícios, estudo
dirigido, trabalhos
em
grupo,
reagrupamento
intraclasse
e
provas
como
sondagem
de
conhecimentos.
Apresentação de
trabalhos
e
portifólios.

Sondagem
do
conheciment
o através de
provas.
3° Bimestre
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Conteúdo
Programáti
co
7.Razões e
Proporções

Metas
7.1.
Razão
entre
duas
grandezas.
7.2.
Velocidade
média.
7.3.
Densidade
demográfica.
7.4. Escala.
7.5.
Proporção.
7.6. Revisão.

8.Grandeza
s
Proporcionai
s

8.1. Regra de
três.
8.2. Regra de
três simples.
8.3. Regra de
três
composta.
8.4. Revisão.

9.Porcentag
em e Juro

9.1.
Porcentagem.
9.2.
Juro
simples.
9.3. Revisão.

Atividades
Programadas
Teoria aliada a
exemplos
no
quadro.
Cálculo
de
velocidade
média
e
utilização
de
exemplos
reais.
Utilização de
dados do IBGE
para
melhor
exemplificação.
Uso de dados,
gráficos
e
figuras.
Teoria aliada a
exemplos
no
quadro.
Exercícios
Interativos.
Desenvolvimen
to
de
problemas
contextualizad
os,
com
a
finalidade
de
estimular
a
interpretação
Desenvolvimen
tos
de
problemas
contextualizad
os,
com
a
finalidade
de
estimular
a
interpretação
Apresentação
das diferenças
entre a regra
simples
e
composta
Teoria aliada a
exemplos
no
quadro.
Teoria aliada a
exemplos
no
quadro.

Avaliação
Lista
de
exercícios,
estudo
dirigido,
trabalhos em
grupo,
reagrupame
nto
intraclasse e
provas como
sondagem
de
conheciment
os.
Apresentaçã
o
de
trabalhos e
portifólios.

Lista
de
exercícios,
estudo
dirigido,
trabalhos em
grupo,
reagrupame
nto
intraclasse e
provas como
sondagem
de
conheciment
os.
Apresentaçã
o
de
trabalhos e
portifólios.

Lista
de
exercícios,
estudo
dirigido,
trabalhos em
grupo,
reagrupame
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Exercícios
Interativos.

Avaliações.

Conjunto de
questões
abordando os
conteúdos do
primeiro
terceiro.
Período: De 02/10 a 16/12
Disciplina: Matemática
Conteúdo
Programáti
Metas
co
10.Geometri
10.1.
a
Ângulos.
10.2.
Conversão
das unidades
de medida de
ângulos.
10.3.
Operações
com medidas
de ângulos.
10.4. Ângulo
reto, ângulo
agudo,
ângulo
obtuso.
10.5. Ângulos
congruentes.
10.6. Ângulos
complementa
res e ângulos
suplementare
s.
10.7.
Triângulos.
10.8.
Quadriláteros
.

nto
intraclasse e
provas como
sondagem
de
conheciment
os.
Apresentaçã
o
de
trabalhos e
portifólios.
Sondagem
do
conheciment
o através de
provas.

4° Bimestre
Atividades
Programadas
Desenvolvimen
tos
de
problemas
contextualizad
os,
com
a
finalidade
de
estimular
a
interpretação
Utilização de
figuras
geométricas e
demonstração
dos
ângulos.
Utilização de
figuras
geométricas e
demonstração
dos
ângulos.
Utilização de
figuras
geométricas e
demonstração
do cálculo da
área
e
do
volume.
Utilização de
figuras
geométricas e
demonstração
do cálculo da

Avaliação
Lista
de
exercícios,
estudo
dirigido,
trabalhos em
grupo,
reagrupame
nto
intraclasse e
provas como
sondagem
de
conheciment
os.
Apresentaçã
o
de
trabalhos e
portifólios.
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10.9.
Circunferênci
a.
10.10. Arco,
corda
e
diâmetro.
10.11.Sólidos
geométricos.
10.12.Corpos
redondos.
10.13.
Revisão.

Avaliações.

área
e
do
volume.
Utilização de
figuras
geométricas e
demonstração
do cálculo da
área
e
do
volume. Teoria
aliada
a
exemplos
no
quadro. Teoria
aliada
a
exemplos
no
quadro. Teoria
aliada
a
exemplos
no
quadro.
Exercícios
Interativos.

Conjunto de
questões
abordando os
conteúdos do
quarto
bimestre.

Sondagem
do
conheciment
o através de
provas.

Ciências
Período: 10/02 a 24/04
Disciplina: Ciências
1°Bimestre
Conteúdo
Atividades
Programátic
Metas
Programa
o
das
• Reconhecer o conceito e • Debate acerca
•Biodiversida
a
importância
da
de temas
de e extinção
biodiversidade
para
a
relevantes.
das espécies.
natureza.
• Uso de data
•Ecologia e
•
Entender
a
importância
show para
ecossistema.
de
classificar
os
seres
demonstração
Adaptação
vivos em grupos e o
de animações e
dos
seres
sistema de classificação
vídeos
vivos.
vigente.
explicativos.
•Vida
• Definir espécie e gênero.
• Exposição de
microscópica.
documentários.
• Entender as regras de
nomenclatura dos seres Atividades
vivos e a importância da individuais
necessidade
dessa e em grupo.
nomenclatura.
• Definir
adaptação
e
reconhecer a relação
entre
adaptação
e
evolução.

Avaliaçã
o
• Seminários em
grupo.
• Pesquisas

Avaliação
contínua
e
diagnósti
ca
individual
e
em
grupo.
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• Conceituar ecossistema e
identificar os fatores que o
compõe.
• Definir ecologia.
• Reconhecer fatores não
vivos que contribuem
para a adaptação dos
seres vivos.
• Diferenciar cadeia e teia
alimentar,
fluxo
de
energia e de matéria.
• Definir,
identificar
e
caracterizar protozoários,
assim como algumas
doenças que causam.
• Definir,
identificar
e
caracterizar
bactérias,
assim como algumas
doenças que causam
suas
formas
de
reprodução.
• Definir,
identificar
e
caracterizar vírus, assim
como algumas doenças
que causam.

Reconhecer
a
importância
da
vacinação para a
saúde coletiva.
Período: 27/04 a 07/07
Disciplina: Ciências
Conteúdo
Programátic
Metas
o
Indicadores
Pesquisar sobre as
de
saúde:
condições de saúde
mortalidade
da
comunidade.
infantil,
Elencar
os
saneamento
principais
fatores
básico,
que
afetam
a
condições
qualidade de vida e
atmosféricas,
saúde
da
impactos
comunidade,
ambientais
registrando
os
etc.
dados levantados.
Políticas
Analisar
as
públicas em
informações
saúde.
coletadas à luz das
políticas de saúde e
saneamento básico
da comunidade.

2°Bimestre
Atividades
Programa
das
Aula
expositiva
e
dialogada.

Debates
em grupo

Avaliaçã
o
Seminári
os.

Trabalho
s
em
grupo e
individuai
s.
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História
da
vacinação

Vacinação e
políticas
públicas

Calendário de
vacinação.
Erradicação e
controle de
doenças.

Movimento
antivacina

Avanços
tecnológicos
e
impactos
nas
sociedades.

Recordar
quais
vacinas
são
aplicadas
na
infância, indicando
as doenças que
elas
previnem.
Diferenciar vacinas
de
remédios,
destacando
os
efeitos das vacinas
no organismo.
Elaborar
um
histórico
do
desenvolvimento
das vacinas, dando
destaque à origem
e
às
principais
doenças
erradicadas/control
adas pelas políticas
de vacinação.
Conhecer
o
calendário
de
vacinação,
reconhecer
a
importância para os
indivíduos
e
sociedade
das
campanhas
de
vacinação
no
controle
e
prevenção
de
doenças.
Discutir sobre os
movimentos
antivacina,
levantando
as
consequências
negativas
dessa
posição para a
sociedade
Identificar impactos
dos
avanços
tecnológicos
na
vida
cotidiana.
Avaliar
as
consequências dos
avanlos
tecnológicos
em
diferentes
dimensões da vida
humana,
como

Atividades
individuais
e em grupo.

Participaç
ão
nas
aulas

Discussões
de textos.

Prova
bimestral.

Exibição e
discussão
de filmes.

Estudos
dirigidos.

Testes.
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trabalho,
saúde,
qualidade de vida
etc.
Avanços da
Elencas
os
medicina.
principais avanços
da medicina das
últimas décadas e
indicar
como
afetaram
a
dinâmica da vida
humana
nas
cidades e no meio
rural.
Nanotecnolo
Considerar
a
gia, quântica,
produção intelectual
robótica,
e tecnológica para a
tecnologias
conservação
e
digitais.
preservação
ambiental e seus
impactos
na
qualidade de vida
das populações.
Período: De 23/07 a 1/10
Disciplina: Ciências
3° Bimestre
Conteúdo
Atividades
Programátic
Metas
Programa
o
das
Atmosfera
Investigar a
Aula
terrestre.
qualidade do ar
expositiva e
atmosférico na sua
dialogada.
comunidade
(campo/cidade),
coletando e
comparando
amostras de
diferentes locais.
Composição do Ar.
Examinar a
Debates em
Gás oxigênio, Gás
composição do ar e a
grupo.
nitrogênio.
Gás
influência de fatores
carbônico,
antrópicos que
Monóxido
de
podem alterar essa
carbono, Metano,
composição.
Gases nobres e
Vapor de água.
Efeito estufa.

Explicar o
mecanismo natural
do efeito estufa,
relacionando-o com o
desenvolvimento da
vida na terra.

Atividades
individuais e
em grupo.

Avaliaçã
o
Seminários.

Trabalhos
em grupo e
individuais.

Participaçã
o nas
aulas.
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Poluição do ar.

Camada
Ozônio.

Fenômenos
geológicos
naturais;
Vulcões,
Terremotos
Tsunamis.

de

e

Selecionar e avaliar
a eficácia de
estratégias para
mitigação ou controle
do aumento artificial
do efeito estufam
como sequestro de
carbono, energias
¨limpas¨, substituição
dos combustíveis
fósseis
monitoramento de
queimadas etc.
Discutir as ações
responsáveis pela
polução do ar e o
aumento artificial do
efeito estufa (queima
dos combustíveis
fósseis, produção de
carne desmatamento
queimadas etc)
Levantar dados
bibliográficos para
identificar a
composição e a
localização da
camada de ozônio na
atmosfera.
Justificar a
importância da
camada de ozônio
para a vida na terra.
Identificar os fatores
naturais e artificiais
que aumentam ou
diminuem a camada
de ozônio na
atmosfera.
Discutir propostas
individuais e coletivas
para preservação da
camada de ozônio.
Apurar se, na
comunidade local, já
foram sentidos
tremores de terra,
buscando
justificativas para as
ocorrências
relatadas.

Discussões
de textos.

Prova
bimestral.

Exibição e
discussão de
filmes.

Estudos
dirigidos.

Testes.
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Compreender as
causas de
fenômenos naturais
como vulcões,
terremotos e
tsunamis.
Justificar a rara
ocorrência desses
fenômenos no Brasil,
com base no modelo
das placas
tectônicas.
Discutir a eficácia de
ações para amenizar
os efeitos de vulcões
terremotos e
tsunamis nas
populações
humanas.
Levantar informações
para argumentar
sobre a Pangeia.
Movimentação das
Reconhecer e
placas tectônicas.
justificar a
movimentação das
placas tectônicas da
terra.
Teoria da Deriva
Justificar o formato
continental.
das costas brasileira
e africana com base
na Teoria da Deriva
Continental.
Construir modelos
representacionais
que permitam
compreender a teoria
da Deriva
Continental.
Período: De 02/10 a 16/12
Disciplina: Ciências
4° Bimestre
Conteúdo
Atividades
Programátic
Metas
Programa
o
das
•Máquina
• Selecionar e
Aula
simples.
observar o
expositiva
funcionamento de
e
ferramentas simples
dialogada.
de uso cotidiano
como tesouras,
alicates, pinças,
cortadores de unhas
etc., identificando

Avaliaçã
o
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• Vantagem
mecânica.

•Máquina
simples
e
desenvolvime
nto social.
•
Temperatura,
calor
e
sensação
térmica.

• Fatores que
influenciam
na umidade,
temperatura e
sensação
térmica
do
ambiente.
Trocas
de
calo.

similaridades e
diferenças entre os
pontos de apoio.
• Compreender e
descrever
os
princípios
físicos
envolvidos
nas
máquinas simples
como pontos de
apoio e pontos de
aplicação de forças
• Avaliar e calcular a
vantagem mecânica
de máquinas como
alavancas, alicates,
pinças, tesouras e
outras máquinas
simples de uso
caseiro.
• Construir e testar
máquinas simples
que
facilitem
o
trabalho
humano
utilizando materiais
alternativos.
Discutir os impactos
do
uso
das
máquinas simples
no desenvolvimento
das sociedades ao
longo da história.
•
Diferenciar
temperatura, calor e
sensação térmica
acompanhando
como a temperatura
de um corpo varia
em
diferentes
situações
cotidianas.
• Reconhecer o
papel dos ventos,
da umidade do ar e
da
temperatura
ambiente
na
sensação térmica.
•
Realizar
experimentos
controlados
que
induzam a ideias de
que há trocas de

Debates
em grupo.

Atividades
individuais
e em grupo.

Discussões
de textos.

Exibição e
discussão
de filmes.
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Equilíbrio
térmico.

Condutores e
isolantes de
calor.

Forma
de
propagação
de calor.

calor entre corpos,
como, por exemplo,
entre o gelo e suco
numa caixa de
isopor.
•
Concluir
que
objetos
com
diferentes
temperaturas, num
ambiente
termicamente
isolado,
trocam
calor entre si até
atingir a mesma
temperatura
(equilíbrio térmico).
•
Realizar
experimentos
controlados
que
permitam classificar
quais materiais são
melhores
condutores de calor
e
quais
são
melhores isolantes
e justificar suas
aplicações
em
situações
cotidianas.
• Entender o princípio
de funcionamento de
equipamentos como
garrafas térmicas,
coletores solares e
filtros de barro e
identificar a função
de cada elemento
que os compõem no
que diz respeito à
propagação do calor.
• Testar e avaliar as
soluções
tecnológicas para
melhorar a
propagação ou
isolamento do calor.
• Reconhecer o Sol
como a fonte de
energia para
manutenção da vida
na Terra.
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• Relacionar a
energia solar com a
formação dos ventos,
com o ciclo da água,
com a fotossíntese
etc.
• Compreender a
água como um
agente
termorregulador do
ambiente.
. • Sol como
• Investigar as trocas
fonte
de
de calor no
energia.
funcionamento das
máquinas térmicas
em especial no
sistema de
condicionamento de
ar e geladeiras.
• Apontar e discutir
os
impactos
ambientais
do
crescente uso das
máquinas térmicas
e
propor
alternativas
ambientalmente
mais viáveis.
• Máquinas
• Reconhecer as
térmicas.
máquinas térmicas
do cotidiano como
motores
a
combustão,
geladeiras,
condicionadores de
ar e apontar as
fontes quentes e
frias
de
cada
equipamento.
•Tipos de combustíveis e
• Analisar, ao longo do tempo, os
usos
nas
máquinas
tipos de combustíveis usados
térmicas.
nas máquinas térmicas,
identificando os fatores que
contribuíram para mudanças das
fontes energéticas.
Impactos ambientais do
• Discutir os impactos do uso de
uso de combustíveis
combustíveis fósseis nas
fósseis.
mudanças climáticas e na saúde
da população.
• Alternativas energéticas
• Avaliar os avanços
renováveis.
socioambientais e econômicos
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• Mudanças econômicas,
culturais
e
sociais
decorrentes
do
desenvolvimento
científico e tecnológico.

causados pela produção e uso
de determinados combustíveis e
máquinas, considerando as
alternativas energéticas como o
álcool, a eletricidade, a energia
solar, a energia eólica etc.
• Discutir e avaliar as mudanças
econômicas, culturais e sociais
decorrentes do desenvolvimento
de novos materiais e produtos
como combustíveis alternativos,
máquinas mais eficientes,
processos de automação e
informatização.

História
Período: 10/02 a 24/04
Disciplina: História
1°Bimestre
Conteúdo
Atividades
Programátic
Metas
Programada
o
s
Construindo a
Compreender
Atividades
História:
o
diferentes formas com colagens
que
é
de noção de
de
História?
O
tempo e
informações e
tempo e a
periodização dos construção de
História.
processos
tabelas
históricos
informativas;
(Continuidades
elaboração
e rupturas).
de
mapas
mentais.

Revisão: As
civilizações
da América:
Incas, maias
e
astecas.
Povos
indígenas do
Brasil.

Reconhecer a
diversidade de
sociedades
indígenas
existentes no
período anterior à
chegada dos
europeus.

Estudo
de
textos
,
exibição de
slides
dos
diferentes
povos;
vídeos.

Avaliação
Atividades
do
caderno;
testes;
estudo
dirigido;
trabalhos
em dupla e
/ou
em
grupo;
análise de
diferentes
gêneros
textuais.
Análises
de
imagens.
Elaboraçã
o
de
textos.
Atividades
do
caderno;
testes;
estudo
dirigido;
trabalhos
em dupla e
/ou
em
grupo;
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Reinos
e
Impérios
africanos;
Reino
de
Gana,
Império Mali;
Império
Songai;
Os
reinos iorubas
e o reino de
Benin.

Conhecer
aspectos e
processos
específicos das
sociedades
africanas
antes da chegada
dos europeus,
com
destaque para as
formas de
organização
social e o
desenvolvimento
de saberes e
técnicas.

Período: 27/04 a 07/07
Disciplina: História
Conteúdo
Programátic
Metas
o
Renasciment
Identificar as
o
e
principais
Humanismo:
características
Períodos do
dos Humanismos
renascimento
e
italiano; arte
dos
renascentista.
Renascimentos e
analisar seus
significados.

Observação
de
fotografias;
exposição de
cartazes
sobre
os
reinos
africanos;
leitura
de
contos
e
lendas
africanas.

2°Bimestre
Atividades
Programada
s
Conhecer as
obras
renascentista
s e elaborar
releituras.

análise de
diferentes
gêneros
textuais.
Análises
de
imagens.
Elaboraçã
o
de
textos.
Atividades
do
caderno;
testes;
estudo
dirigido;
trabalhos
em dupla e
/ou
em
grupo;
análise de
diferentes
gêneros
textuais.
Análises
de
imagens.
Elaboraçã
o
de
textos.

Avaliação
Atividades
do
caderno;
testes;
estudo
dirigido;
trabalhos
em dupla e
/ou
em
grupo;
análise de
diferentes
gêneros
textuais.
Análises
de
imagens.
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As grandes
navegações:
a
formação
dos estados
modernos.

Comparar as
navegações no
Atlântico e no
Pacífico entre os
séculos XIV e
XVI.

Período: De 23/07 a 1/10
Disciplina: História
Conteúdo
Programátic
Metas
o
Reformas
Descrever os
religiosas e
processos de
Absolutismo.
formação
e consolidação
das monarquias e
suas principais
características
com
vistas à
compreensão das
razões da
centralização
política.

A colonização
na América
espanhola.

Descrever as
formas de
organização

Estudo
textos;
exibição
um filme.

de
de

3° Bimestre
Atividades
Programada
s
Estudo
de
textos;
exibição de
um filme.

Leitura
textos.

de

Elaboraçã
o
de
textos.
Atividades
do
caderno;
testes;
estudo
dirigido;
trabalhos
em dupla e
/ou
em
grupo;
análise de
diferentes
gêneros
textuais.
Análises
de
imagens.
Elaboraçã
o
de
textos.

Avaliação
Atividades
do
caderno;
testes;
estudo
dirigido;
trabalhos
em dupla e
/ou
em
grupo;
análise de
diferentes
gêneros
textuais.
Análises
de
imagens.
Elaboraçã
o
de
textos.
Atividades
do
caderno;
testes;
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das sociedades
americanas no
tempo da
conquista com
vistas à
compreensão dos
mecanismos de
alianças,
confrontos e
resistências.
• Analisar os
diferentes
impactos da
conquista
europeia da
América para
as populações
ameríndias e
identificar
as
formas
de
resistência.
Período: De 02/10 a 16/12
Disciplina: História
4° Bimestre
Conteúdo
Atividades
Programátic
Metas
Programada
o
s

A colonização
na América
portuguesa

A expansão
das fronteiras
da
Colônia
portuguesa: o
bandeirismo;
a mineração;
conflitos
e

Verificar, com
base em
documentos
históricos,
diferentes
interpretações
sobre as
dinâmicas das
sociedades
americanas no
período colonial.

Analisar a
formação
históricogeográfic
a
do território da
América

Análise
de
documentos:
cartas.

Seminários.

estudo
dirigido;
trabalhos
em dupla e
/ou
em
grupo;
análise de
diferentes
gêneros
textuais.
Análises
de
imagens.
Elaboraçã
o
de
textos.

Avaliação
Atividades
do
caderno;
testes;
estudo
dirigido;
trabalhos
em dupla e
/ou
em
grupo;
análise de
diferentes
gêneros
textuais.
Análises
de
imagens.
Elaboraçã
o de textos
Atividades
do
caderno;
testes;
estudo
dirigido;
trabalhos
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revoltas
período
colonial.

no

portuguesa por
meio de mapas
históricos
enfatizando a
exploração
natural e
devastação da
Mata
Atlântica.

Geografia
Período: 10/02 a 24/04
Disciplina: Geografia
Conteúdo
Programático
•
•

•

A formação do
território
brasileiro.
Cartografia:
continentes,
oceanos
e
mares;
localização do
Brasil
no
mundo;
fronteiras;
comparação
territorial do
Brasil
com
outros países;
formação
sóciohistóricocultural
do
território
brasileiro
e
sua
relação
com
a
dinâmica
econômica
(ciclos
produtivos).
Mapas
temáticos,
gráficos
de
barras,
gráficos
de
setores
e
histogramas.
Setores
da

Metas

Localizar
e
identificar
o
Brasil
no
mundo,
interpretando
as dinâmicas
espaciais da
sociedade, da
natureza
e
suas relações.

em dupla e
/ou
em
grupo;
análise de
diferentes
gêneros
textuais.
Análises
de
imagens.
Elaboraçã
o de textos

1°Bimestre
Atividades
Programad
as
•
•
•
•
•
•

Slides.

Atividade
do livro.
Atividade
no quadro.
Atividade
em folha.
Seminários.
Atividade
para casa.
Vídeos.

Avaliação

•

•
•

Execução
das tarefas
de sala e de
casa.
Avaliação
escrita.
Visto no
caderno.

Trabalhos
escritos
e
apresentaçõ
es na sala de
aula.
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economia
e
desenvolvime
nto
socioeconômi
co no território
brasileiro

•

Mapas
temáticos.
Gráficos.
Dados
do
IBGE e outras
fontes
de
dados oficiais.
População
brasileira:
características
gerais
e
regionais

Elaborar
e
interpretar
mapas
temáticos, com
base em dados
socioeconômic
os das regiões
brasileiras.

•

•

Economia do Brasil
Distribuição de
riquezas e ambiente
Redes de transporte
e comunicação

Regiao Norte

•
•
•
•
•

Atividade
do livro.
Atividade
no quadro.
Atividade
em folha.
Seminários.
Atividade
para casa.
Vídeos.

Slides.

Período: 27/04 a 07/07
Disciplina: Geografia
Conteúdo
Programático
•

•

Metas

•

•

•

•

Compreender o
proceso
histórico do
surgimento do
capitalismo
Entender a
relação entre
produção,
consumo e
meio ambiente
Identificar as
rede de
transporte e
comunicação
Localizar e
caracterizar a
região Norte do
Brasil

Período: De 23/07 a 1/10
Disciplina: Geografia
Conteúdo
Metas
Programático

•

•
•

Trabalhos
escritos
e
apresentaçõ
es na sala de
aula.

2°Bimestre
Atividades
Programad
as
•
•

•

•
•

Estudo dirigido
Leitura e
interpretação de
textos.
Trabalhos de
pesquisa
Exercícios
Produção de
texto.

3° Bimestre
Atividades
Programad
as

Execução
das tarefas
de sala e de
casa.
Avaliação
escrita.
Visto no
caderno.

Avaliação

•
•
•

•

Testes.
Estudo dirigido.
Avaliação
bimestral.
Trabalho em
grupo

Avaliação
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•

Região CentroOeste

•

Região
Nordeste

•

Localizar e
caracterizar a
região CentroOeste do Brasil
bem como o
clima,
vegetação,
produção
econômica,
urbanização e
indicadores
sociais.
Localizar e
caracterizar a
região
Nordeste do
Brasil bem
como o clima,
vegetação,
produção
econômica,
urbanização e
indicadores
sociais.

Período: De 02/10 a 16/12
Disciplina: Geografia
Conteúdo
Programático
•

Região Sudeste

Metas
•

Região Sul

•

Localizar e
caracterizar a
região Sudeste
do Brasil bem
como o clima,
vegetação,
produção
econômica,
urbanização e
indicadores
sociais.
Localizar e
caracterizar a
região Sul do
Brasil bem
como o clima,
vegetação,
produção
econômica,
urbanização e

•
•

•

•
•

Estudo dirigido
Leitura e
interpretação de
textos.
Trabalhos de
pesquisa
Exercícios
Produção de
texto.

•
•
•

•

4° Bimestre
Atividades
Programad
as
•
•

•

•
•

Estudo dirigido
Leitura e
interpretação de
textos.
Trabalhos de
pesquisa
Exercícios
Produção de
texto.

Testes.
Estudo dirigido.
Avaliação
bimestral.
Trabalho em
grupo

Avaliação
•
•
•

•

Testes.
Estudo dirigido.
Avaliação
bimestral.
Trabalho em
grupo
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indicadores
sociais.
Educação Física
Período: 10/02 a 24/04
Disciplina: Educação Física
Conteúdo
Metas
Programático
Jogos - Movimento
cooperativos
de corporal, esportes
iniciação
ao e jogos;
handebol;
- Benefícios da
- Aulas teóricas com prática de
abordagem
ao atividades físicas;
Handebol (histórico
do esporte e regras - Importância da
básicas);
atividade física
(preventiva
- Avaliação do IMC terapêutica e de
dos alunos;
qualidade de
vida);
- Atividade física e
saúde;
- Orientações
para a prática
Efeitos
dos corporal saudável;
exercícios físicos no
corpo humano;
- Jogos e
atividades
- Os jogos;
recreativas.
- Tipos de jogos
(cooperativos,
competitivos);

1°Bimestre
Atividades
Avaliação
Programadas
- Aulas Práticas de
iniciação a prática Textos
desportiva;
exercício;
Aulas
de
treinamento
funcional com o uso
de câmaras de ar
de bicicleta e o uso
de pneus de carros
e ônibus;

com

- Participação nas
aulas práticas;
Entrega
trabalhos;

de

- Prova bimestral
dos
- Aulas práticas de conhecimentos
alongamento
e adquiridos
no
ginástica com o uso decorrer
do
de colchonetes;
bimestre.
Competições
desportivas lúdicas
para socialização;
- Aulas expositivas
sobre os temas
propostos.

Conhecimentos
sobre
o
corpo
(higiene
pessoal,
alongamento,
aquecimento, grupos
musculares, IMC).

Período: 27/04 a 07/07
Disciplina: Educação Física
Conteúdo
Metas
Programático
- Esporte de Invasão - Movimento
– Futsal (origem, corporal, esportes
regras e técnicas);
e jogos;

2°Bimestre
Atividades
Avaliação
Programadas
- Aulas Práticas de
iniciação a prática Textos com
desportiva;
exercício;
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- Esporte de marca – - Benefícios da
Atletismo
(origem, prática de
regras e técnicas);
atividades físicas;
- Jogos Interclasses - Importância da
(organização
e atividade física
culminância
do
(preventiva
projeto);

terapêutica e de
Aparelho qualidade de
Locomotor,
ossos vida);
(tipos,
nomes
quantidade).

e

Aulas
de
treinamento
funcional com o uso
de câmaras de ar
de bicicleta e o uso
de pneus de carros
e ônibus;

- Participação nas
aulas práticas;
Entrega
trabalhos;

de

- Prova bimestral
dos
- Aulas práticas de conhecimentos
alongamento
e adquiridos
no
ginástica com o uso decorrer
do
de colchonetes;
bimestre.

- Orientações
para a prática
corporal saudável; Competições
desportivas lúdicas
- Jogos
para socialização;
Interclasses.

- Aulas expositivas
sobre os temas
propostos.

Período: De 23/07 a 1/10
Disciplina: Educação Física
Conteúdo
Metas
Programático
Jogos
- Conhecer as
populares/
diferentes formas
Jogos
de
e características
tabuleiro/
dos
jogos,
jogos
motores,
eletrônicos
populares
e
eletrônicos;
- Trabalhar as
manifestações
culturais com os
jogos populares;
- Preservar a
prática dos jogos
populares e de
tabuleiro;
- Reconhecer o
funcionamento
dos jogos;
- Propor e criar
regras para os
jogos;
- Incluir todos;

3° Bimestre
Atividades
Programadas
- Processo histórico
dos jogos por meio
de vídeos;
-Saber até onde os
alunos conhecem e
praticam os jogos;
- Debate sobre o
tema;
Experimentar
diferentes tipos de
jogos em sala e na
quadra;
- Realização
de pesquisa;

Avaliação
- Participação nos
jogos propostos
em cada aula;
- Confeccionar um
jogo
com
materiais
recicláveis;
- Pesquisa
no caderno
de
acordo
com
as
orientações;
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Iniciação
a
modalidade
esportiva:
handebol,
processo
histórico,
fundamentos,
regras, jogo;

Reconhecer
a influência
da
tecnologia
nos jogos e
seus riscos
para saúde;
Proporcionar
maior
vivência
com o handebol;
Estimular
a
aprendizagem dos
fundamentos do
handebol;
- Trabalhar as
regras básicas e
suas adaptações;
Desenvolver
elementos
técnicos e táticos
da modalidade;

Período: De 02/10 a 16/12
Disciplina: Educação Física
Conteúdo
Metas
Programático
Iniciação
a
-Estimular
o
modalidade
desenvolvimento
esportiva:
de
habilidades
basquete,
necessárias aos
processo
movimentos
histórico,
motores
do
fundamentos,
basquete;
regras, jogo;
- Vivenciar os
fundamentos
e
regras
da
modalidade;
-Proporcionar
adaptações das
regras e trabalhar
situações de jogo;
Lutas
como
manifestação
cultural;
Historia
da
capoeira;
Dança
e
religião
dos
povos
africanos

- Diferenciar e
problematizar
a
relação
lutas,
brigas e violência;
-Compreender as
lutas como formas
de manifestações
culturais;

-Aulas
práticas:
trabalhando
fundamentos,
as
regra s e situações
de jogos;
-Jogos recreativos
tendo o handebol
como base;
- Atividades no
caderno;
Apresentação
do conteúdo
em slides em
sala;
4° Bimestre
Atividades
Programadas
- Textos em sala;
- vídeos;
- Questionário no
caderno;
- Pesquisa para
casa;
- Desenho;
Aulas
práticas;

- Participação nas
aulas práticas;
- Atividades do
caderno;
- Participação nas
atividades de sala;
- Comportamento
durante as aulas
práticas;
- Avaliação
bimestral
sobre todo o
conteúdo
trabalhado;

Avaliação
- Participação nas
aulas práticas;
- Atividades de
sala e casa;
- Participação nas
mini competições
entre a turma;

- Textos;
- Participação nas
- Vídeos;
atividades
- Debate;
práticas
- Aula prática de propostas;
capoeira;
- Participação nas
- Atividades no
atividades
caderno;
teóricas;
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escravizados,
expressas na
capoeira;
Esporte
de
aventura
(Skate
e
patins);

- Identificar e
valorizar a
Capoeira;
- Identificar as
práticas corporais
de
aventura:
origem,
instrumentos,
principais regras,
localização junto à
natureza;
- Cuidados com o
meio ambiente;
- Segurança nas
práticas junto à
natureza;

Inglês
Período: 10/02 a 24/04
Disciplina: Inglês
Conteúdo
Programático
- Classroomlanguage.
- PalavrasCognatas.
- Internet Slang.
- Review (verb to be, there
is, there are, can,
imperative).
- Kinds of Music.
- Musical Instruments.
-Present Continuous.
- Holidays.

- vídeos;
- Participação nas
- Pesquisa para atividades
casa;
práticas
- Realizar as
propostas;
práticas
- Participação nas
possíveis
a
atividades
realidade
teóricas;
local;
- Avaliação
bimestral
sobre todo o
conteúdo
trabalhado;

1°Bimestre
Metas
Atividades
Programa
das
-

- Actions Verbs.

-

-

Interagir em
situações de
intercâmbio
oral,
demonstrando
iniciativa para
utilizar a língua
inglesa.
Coletar
informações do
grupo,
perguntando e
respondendo
sobre a família,
os amigos, a
escola e a
comunidade.
Solicitar
esclarecimento
s em língua
inglesa sobre o
que não
entendeu e o
significado de
palavras ou
expressões
desconhecidas.
Reconhecer,
com o apoio de
palavras

- Práticas de
Listening (Escuta).
- Práticas de
Writing (Escrita).
- Práticas de
Speaking (Fala).
- Práticas de
Reading (Leitura).
- Práticas de
Translation
(Tradução).
- Anotações no
quadro branco.
- Aulas
expositivas.
- Material
fotocopiado.
- Situações de
diálogo em sala.
- Recursos
audiovisuais no
geral.
- Uso de
dicionário.
- Uso do livro
didático.
- Utilização de
expressões em
sala.

Avaliaç
ão
- Avaliação
escrita.
- Trabalho
individual.
- Trabalho em
duplas.
- Ativ.
Multidisciplinar
.
- Avaliações
orais e
escritas.
- Observação
cotidiana.
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-

Período: 27/04 a 07/07
Disciplina: Inglês
Conteúdo
Programático
- Present Simple (I, You,
We, They).
- Adverbs of Frequency.
- The Body.
- Present Simple (He, She,
It).
- Sports.
- Review: Present Simple.
- Present Simple X
Present Continuous.

cognatas e
pistas do
contexto
discursivo, o
assunto e as
informações
principais em
textos orais
sobre temas
familiares.
Aplicar os
conhecimentos
da língua
inglesa para
falar de si e de
outras
pessoas,
explicitando
informações
pessoais e
características
relacionadas a
gostos,
preferências e
rotinas.
Planejar
apresentação
sobre a família,
a comunidade
e a escola,
compartilhando
-a oralmente
com o grupo.

Metas
-

-

2°Bimestre
Atividades
Programa
das

Interagir em
situações de
intercâmbio
oral para
realizar as
atividades em
sala de aula,
de forma
respeitosa e
colaborativa,
trocando ideias
e engajando-se
em
brincadeiras e
jogos.
Entrevistar os
colegas para

- Práticas de
Listening (Escuta).
- Práticas de
Writing (Escrita).
- Práticas de
Speaking (Fala).
- Práticas de
Reading (Leitura).
- Práticas de
Translation
(Tradução).
- Anotações no
quadro branco.
- Aulas
expositivas.

Avaliaç
ão
- Avaliação
escrita.
- Trabalho
individual.
- Trabalho em
duplas.
- Ativ.
Multidisciplinar
.
- Avaliações
orais e
escritas.
- Observação
cotidiana.
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-

-

-

Período: De 23/07 a 1/10
Disciplina: Inglês
Conteúdo
Programático
- Tourist Attractions.
- Means of Transportation.
- Question Words.
- Object Pronouns.
- Clothes.

conhecer suas
histórias de
vida.
Mobilizar
conhecimentos
prévios para
compreender
texto oral.
Antecipar o
sentido global
de textos em
língua inglesa
por inferências,
com base em
leitura rápida,
observando
títulos,
primeiras e
últimas frases
de parágrafos e
palavras-chave
repetidas.
Identificar a(s)
informação(ões
)-chave de
partes de um
texto em língua
inglesa
(parágrafos).
Selecionar, em
um texto, a
informação
desejada como
objetivo de
leitura.

Metas
-

-

- Material
fotocopiado.
- Situações de
diálogo em sala.
- Recursos
audiovisuais no
geral.
- Uso de
dicionário.
- Uso do livro
didático.
- Utilização de
expressões em
sala.

3° Bimestre
Atividades
Programa
das

Utilizar o
passado
simples e o
passado
contínuo para
produzir textos
orais e escritos,
mostrando
relações de
sequência e
causalidade.
Empregar, de
forma
inteligível, o
verbo modal

- Práticas de
Listening (Escuta).
- Práticas de
Writing (Escrita).
- Práticas de
Speaking (Fala).
- Práticas de
Reading (Leitura).
- Práticas de
Translation
(Tradução).
- Anotações no
quadro branco.

Avaliaç
ão
- Avaliação
escrita.
- Trabalho
individual.
- Trabalho em
duplas.
- Ativ.
Multidisciplinar
.
- Avaliações
orais e
escritas.
- Observação
cotidiana.
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-

-

-

-

-

-

Período: De 02/10 a 16/12
Disciplina: Inglês
Conteúdo
Metas
Programático
- Food.
- Countable and
Uncountable Nouns.

ExpressionsofQua
ntity.

can para
descrever
habilidades (no
presente e no
passado).
Analisar o
alcance da
língua inglesa e
os seus
contextos de
uso no mundo
globalizado.
Conhecer e
usar os
números na
ordem ordinal.
Conhecer e
empregar o
Presentcontinu
ous.
Trabalhar a
leitura e
assimilação de
vocabulário.
Compreender e
formular
sentenças com
as preposições
de tempo.
Usar as
apresentações
do texto as
imagens e a
organização
das
informações
como
elementos de
compreensão
textual.

- Aulas
expositivas.
- Material
fotocopiado.
- Situações de
diálogo em sala.
- Recursos
audiovisuais no
geral.
- Uso de
dicionário.
- Uso do livro
didático.
- Utilização de
expressões em
sala.

4° Bimestre
Atividades
Programa
das

Ampliar o vocabulário
na língua inglesa.
- Usar o simplepresent
para expressar ações
que ocorrem
regularmente.
- Conhecer e usar
vocabulário que fale
sobre problemas de
saúde.

- Práticas de
Listening (Escuta).
- Práticas de
Writing (Escrita).
- Práticas de
Speaking (Fala).
- Práticas de
Reading (Leitura).

Avaliaç
ão
- Avaliação
escrita.
- Trabalho
individual.
- Trabalho em
duplas.
- Ativ.
Multidisciplinar
.
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- Conhecer e
empregar
corretamente as
formas do verbo have.
- Compreender e
empregar
corretamente os
adverbsoffrequency.
- Ler e compreender
textos diversos em
inglês.
- Compreender e
descrever ações em
desenvolvimento.
- Perguntar e informar
sobre as profissões
em inglês.
- Conhecer e utilizar
adequadamente os
adjetivos.
- Revisão: pronomes
pessoais e reconhecêlos.
- Utilizar recursos
visuais e palavras
conhecidas para
deduzir mensagens.
- Compreender e usar
as preposições de
lugar.
- Identificar em inglês
as direções e usá-las
no cotidiano.
- Perguntar e informar:
locations.

- Práticas de
Translation
(Tradução).
- Anotações no
quadro branco.
- Aulas
expositivas.
- Material
fotocopiado.
- Situações de
diálogo em sala.
- Recursos
audiovisuais no
geral.
- Uso de
dicionário.
- Uso do livro
didático.
- Utilização de
expressões em
sala.

- Avaliações
orais e
escritas.
- Observação
cotidiana.

- Entender e
fornecer
instruções com
o
simplepasttobe.
Arte
Período: 10/02 a 24/04
Disciplina: Arte
Conteúdo
Metas
Programático
• Estudo
mais
aprofundado
dos
elementos
da
linguagem
visual:
cores, ponto, linhas e
textura.
•A
arte
do
Renascimento
• Dança na Idade

1°Bimestre
Atividades
Programadas

• Aulas teóricas;
• Aulas expositivas,
com o auxílio do
• Aulas
expositivas,
Data show.
com o auxílio do • Aulas Práticas em
Data show.
duplas:
Atividades
• Aulas Práticas
xerocopiadas,
em duplas:

pinturas de obras
estudadas,

Avaliação
• Avaliação
contínua
e
processual
com
participação
nas
atividades práticas
individuais e em
grupos.
• Desenhos.
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Média
e
Renascimento
–
séculos V a XV
(danças populares e
dança de corte)
• A arte da contrareforma: Barroco.
• Barroco
como
primeiro
estilo
artístico
brasileiro,
diferenças regionais e
a contribuição do
negro
em
seu
desenvolvimento.

cruzadinhas, caçapalavras, leituras de
imagens
como
método
de
observação,
releituras
de
imagens através de
pinturas
e
montagem através
de
diferentes
técnicas (mosaico,
colagem, recortes),
confecção do círculo
cromático;

• Avaliação
Somativa.
• Avaliação
do
caderno.
• Conversas
individuais
e
acompanhamento
individual
(se
necessário ) para
realização
das
atividades
propostas.

• Estudo dirigido.
• Trabalhos
em
grupos.

Período: 27/04 a 07/07
Disciplina: Arte
Conteúdo
Metas
Programático
• Rococó- Origens e
características gerais.
• Neoclassicismo em
manifestações
artísticas no Ocidente.
• Estilo Neoclássico
introduzido no Brasil
pela Missão Artística
Francesa. Principais
artistas e surgimento
da Escola Imperial de
belas Artes.
• Conceito de Arte, de
Teatro, de Dança e
de Circo como
linguagens artísticas
e de comunicação

2°Bimestre
Atividades
Programadas

• Aulas teóricas;
• Aulas expositivas,
com auxílio do
• Aulas
expositivas,
Data show.
com o auxílio do • Aulas Práticas:
Data show.
Atividades
xerocopiadas,
• Aulas Práticas
em duplas:
pinturas de obras
• Trabalho
em estudadas, leituras
grupos
de imagens como

método
de
observação,
releituras
de
imagens através de
pinturas
e
montagem através
de
diferentes
técnicas (mosaico,
colagem, recortes).

Avaliação
• Avaliação contínua
e processual com
participação
nas
atividades práticas
individuais e em
grupos.
• Desenhos.
• Avaliação
Somativa.
• Avaliação
do
caderno.
• Conversas
individuais
e
acompanhamento
individual
(se
necessário ) para
realização
das
atividades
propostas.

• Atividades
em
grupos.
• Estudo dirigido.
• Atividades
de
recuperação paralela.

Período: De 23/07 a 1/10
Disciplina: Arte
Conteúdo
Metas
Programático

3° Bimestre
Atividades
Programadas

• Academicismo
• Aulas teóricas;
brasileiroartistas

• Aulas expositivas,
com auxílio do

Avaliação
• Avaliação contínua
e processual com
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brasileiros oriundos
da
Academia
Nacional de Belas
Artes.
• Romantismo
em
movimentos da arte
no Ocidente.
• Influência
do
Romantismo
em
manifestações
artísticas brasileiras.
• Tipos de desenho:

• Aulas
Data show.
expositivas,
• Aulas Práticas:
com o auxílio do
Atividades
Data show.
xerocopiadas,
• Aulas Práticas pinturas de obras
em duplas:
estudadas, leituras
• Trabalho
em de imagens como
grupos
método
de

observação,
releituras
de
imagens através de
pinturas
e
montagem através
de
diferentes
técnicas (mosaico,
colagem, recortes).

participação
nas
atividades práticas
individuais e em
grupos.
• Desenhos.
• Avaliação
Somativa.
• Avaliação
do
caderno.
• Conversas
individuais
e
acompanhamento
individual
(se
necessário ) para
realização
das
atividades
propostas.

• Trabalho em grupos
e individual;
• Estudo dirigido.
• Desenhos.
• Atividades
de
recuperação paralela.

Período: De 02/10 a 16/12
Disciplina: Arte
Conteúdo
Metas
Programático
• Realismo
em
movimentos da arte
no ocidente.
• Influência
do
Realismo
em
manifestações
artísticas brasileiras.
• Obras dos grandes
mestres
do
Renascimento.
• Elementos
da
música:
ritmo,
melodia e harmonia.
• Dinâmicas
de
interação e jogos
corporais de dança
em grupo.

• Aulas teóricas;
• Aulas
expositivas, com
o auxílio do data
show.
• Aulas Práticas.
• Trabalho
em
grupos

4° Bimestre
Atividades
Programadas
• Aulas expositivas,
com auxílio do

Data show.
• Aulas Práticas:
Atividades
xerocopiadas,

pinturas de obras
estudadas, leituras
de imagens como
método
de
observação,
releituras
de
imagens através de
pinturas
e
montagem através
de
diferentes
técnicas (mosaico,
colagem, recortes).
• Trabalho em grupos;
• Estudo dirigido.

Avaliação
• Avaliação contínua
e processual com
participação
nas
atividades práticas
individuais e em
grupos.
• Desenhos.
• Avaliação escrita
com
figuras
coloridas, reduzida,
contextualizada
e
com alternativas de
Certo ou Errado.
• Avaliação
do
caderno.
• Maior tempo para
realização
das
atividades.
• Conversas
individuais
e
acompanhamento
individual
(se
necessário ) para
realização
das
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atividades
propostas.

8º Anos
Língua Portuguesa
Período: 10/02 a 24/04
Disciplina: Língua Portuguesa
1°Bimestre
Conteúdo
Metas
Atividades
Programátic
Programada
o
s
Revisão de
Reconhecer a
Trabalhar a
classes
relevância da
linguagem como
gramaticais;
prática cidadã e
instrumento de
• Uso dos porquês; humanista em
comunicação e
• Conotação e
aquisição de
reflexão, sendo
denotação;
saberes.
assim o estudo da
• Crônicas;
• Valorizar a leitura língua será
• Tipos expositivo
como elemento do abordado com
e argumentativo:
processo
ênfase no discurso
resumos, resenhas comunicativo.
pretendendo dar
de mídia,
• Apropriar-se de
suporte para a
fichamentos;
conhecimentos
argumentação e
• Acentuação
interdisciplinares e criticidade sobre
gráfica.
aplica-los na
os conceitos
produção dos
apresentados, por
mais variados
meio de trabalhos
discursos.
em grupos, roteiro
• Analisar e refletir de estudo, estudo
s obre a língua e
dirigido, aulas
sua diversidade
expositivas,
em diferentes
leituras de textos
situações
diversos, livros e
comunicativas;
demais meios que
• Ampliar o
possibilitem o
repertório de
desenvolvimento
leitura.
linguístico do
aluno.

Período: 27/04 a 07/07
Disciplina: Língua Portuguesa
Conteúdo
Metas
Programático
• Verbos regulares • Analisar e refletir
(tempos primitivos sobre a língua e
e derivados) e

2°Bimestre
Atividades
Programadas
•Trabalhar a
linguagem como
instrumento de

Avaliação
-Avaliação
de
interpretação
de
texto.
- Avaliação na
modalidade escrita
e oral.
- Avaliação oral por
meio de debates
Atividade
de
produção textual
- Estudo dirigido
Atividade
individual e em
dupla
Trabalho
em
grupo
- Provas bimestrais
Observações
cotidianas
- Participação em
debates
e
conversas formais
e informais
- Atividades de
revisão textual
-Projetos
interdisciplinares
- Avaliação das
atividades diárias
em sala de aula
Apresentaçõe
s orais de
trabalho
Avaliação
-Avaliação
interpretação
texto.

de
de

129
Irregulares;
• Transitividade
verbal,
complemento
verbal;
• Vozes verbais;
• Classificação de
verbos quanto à
predicação.

sua diversidade
em
diferentes
situações
comunicativas;
• Incentivar o
aluno a ouvir,
transmitir e
debater ideias de
maneira
organizada.
• Identificar e
analisar gêneros
de diferentes
constituições
tipológicas (narrar,
descrever, expor,
argumentar e
prescrever) em
diferentes esferas
(escolar,
jornalística,
televisiva,
literária).
• Ampliar o
repertório de
leitura.

Período: De 23/07 a 1/10
Disciplina: Língua Portuguesa
Conteúdo
Metas
Programátic
o
• Adjunto
• Comparar e
adnominal e
relacionar textos
complemento
de diferentes
nominal;
gêneros, com
• Período simples, relação a
oração absoluta;
conteúdo e forma;
• Período
• Localizar
composto, oração informações
principal;
explícitas e
• Ponto de vista do implícitas em um
narrador;
texto.
• Charges,
• Ampliar o
anedotas;
repertório de
• Conjunções
leitura.
coordenativas;

comunicação e
reflexão, sendo
assim o estudo da
língua será
abordado com
ênfase no discurso
pretendendo dar
suporte para a
argumentação e
criticidade sobre
os conceitos
apresentados, por
meio de trabalhos
em grupos, roteiro
de estudo, estudo
dirigido, aulas
expositivas,
leituras de textos
diversos, livros e
demais meios que
possibilitem o
desenvolvimento
linguístico do
aluno.

3° Bimestre
Atividades
Programada
s
Trabalhar a
linguagem como
instrumento de
comunicação e
reflexão, sendo
assim o estudo da
língua será
abordado com
ênfase no discurso
pretendendo dar
suporte para a
argumentação e
criticidade sobre
os conceitos
apresentados, por
meio de trabalhos

- Avaliação na
modalidade escrita
e oral.
- Avaliação oral por
meio de debates
Atividade
de
produção textual
- Estudo dirigido
Atividade
individual e em
dupla
Trabalho
em
grupo
- Provas bimestrais
Observações
cotidianas
- Participação em
debates
e
conversas formais
e informais
- Atividades de
revisão textual
-Projetos
interdisciplinares
- Avaliação das
atividades diárias
em sala de aula
Apresentaçõe
s orais de
trabalho
Avaliação
-Avaliação
de
interpretação
de
texto.
- Avaliação na
modalidade escrita
e oral.
- Avaliação oral por
meio de debates
Atividade
de
produção textual
- Estudo dirigido
Atividade
individual e em
dupla
Trabalho
em
grupo
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•
Orações
coordenadas

Período: De 02/10 a 16/12
Disciplina: Língua Portuguesa
Conteúdo
Metas
Programátic
o
• Memórias;
• Incentivar o
• Elaboração de
aluno a ouvir,
reportagens com
transmitir e
ênfase em tema
debater ideias de
de
maneira
Sustentabilidade;
organizada;
• Elaboração de
• Valorizar a leitura
crítica;
como elemento do
• Aposto e
processo
vocativo;
comunicativo;
• Noções de
• Compreender a
colocação
relação de sujeito
pronominal.
e verbos para
estruturação
sintática, bem
como questões
decorrentes de
diferentes
formas de
estruturação;
• Localizar
informações
explícitas e
implícitas em um
texto;
• Ampliar o
repertório de
leitura;

em grupos, roteiro
de estudo, estudo
dirigido, aulas
expositivas,
leituras de textos
diversos, livros e
demais meios que
possibilitem o
desenvolvimento
linguístico do
aluno.

4° Bimestre
Atividades
Programada
s
•Trabalhar a
linguagem como
instrumento de
comunicação e
reflexão, sendo
assim o estudo da
língua será
abordado com
ênfase no discurso
pretendendo dar
suporte para a
argumentação e
criticidade sobre
os conceitos
apresentados, por
meio de trabalhos
em grupos, roteiro
de estudo, estudo
dirigido, aulas
expositivas,
leituras de textos
diversos, livros e
demais meios que
possibilitem o
desenvolvimento
linguístico do
aluno.

- Provas bimestrais
Observações
cotidianas
- Participação em
debates
e
conversas formais
e informais
- Atividades de
revisão textual
-Projetos
interdisciplinares
- Avaliação das
atividades diárias
em sala de aula
Apresentaçõe
s orais de
trabalho
Avaliação
-Avaliação
de
interpretação
de
texto.
- Avaliação na
modalidade escrita
e oral.
- Avaliação oral por
meio de debates
Atividade
de
produção textual
- Estudo dirigido
Atividade
individual e em
dupla
Trabalho
em
grupo
- Provas bimestrais
Observações
cotidianas
- Participação em
debates
e
conversas formais
e informais
- Atividades de
revisão textual
-Projetos
interdisciplinares
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•Utilizar
as
variedades
linguísticas,
sabendo
adequá-las
às
circunstância
s da situação
comunicativa
de
que
participam.
Matemática
Período: 10/02 a 24/04
Disciplina: Matemática
Conteúdo
Metas
Programático
Números
Potenciação e
radiciação
• Definição e
identificação
• Propriedades
• Notação científica
• Raízes exatas
e aproximadas

Números racionais
•
Dízimas
periódicas
e
fração geratriz

1°Bimestre
Atividades
Programada
s
•Solucionar
Exercícios de
cálculos com
aprendizagem
potências de
e fixação.
expoentes
Aulas
inteiros e aplicar
expositivas.
esse
Trabalhos
conhecimento na
realizados em
representação de
sala e/ou
números em
casa.
notação científica.
Montagem de
• Resolver e
jogos.
elaborar
Projeto
problemas
monitoria
usando a relação
entre potenciação
e
radiciação, para
representar uma
raiz
como potência de
expoente
fracionário.
•Reconhecer e
Exercícios de
utilizar
aprendizagem
procedimentos
e fixação.
para a obtenção
Aulas
de uma fração
expositivas.
geratriz para
Trabalhos
uma dízima
realizados em
periódica.
sala e/ou
casa.
Montagem de
jogos.

- Avaliação das
atividades diárias
em sala de aula
Apresentaçõe
s orais de
trabalho

Avaliação
Estudos
dirigidos
Trabalhos em
grupo/individua
l.
Prova escrita
Lista de
atividades
Atividades de
sala e casa
Seminários

Estudos
dirigidos
Trabalhos em
grupo/individua
l.
Prova escrita
Lista de
atividades
Atividades de
sala e casa
Seminários
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Projeto
monitoria
Razão e Proporção •Elaborar e
Exercícios de
• Porcentagem
resolver situações
aprendizagem
problema,
e fixação.
envolvendo
Aulas
cálculo de
expositivas.
porcentagens
Trabalhos
relacionadas a
realizados em
situações reais de
sala e/ou
consumo,
casa.
utilizando
Montagem de
inclusive recursos
jogos.
tecnológicos e
Projeto
visando um
monitoria
consumo
consciente.
Álgebra
•Elaborar e
Exercícios de
Expressões
resolver situações
aprendizagem
algébricas
problema
e fixação.
• Definição,
que envolvam
Aulas
identificação e
cálculo do
expositivas.
representação
valor numérico de
Trabalhos
algébrica e
expressões
realizados em
geométrica
algébricas,
sala e/ou
• Valor numérico
utilizando as
casa.
• Operações
propriedade
Montagem de
• Simplificação
s
das
jogos.
operações.
Projeto
monitoria
Período: 27/04 a 07/07
Disciplina: Matemática
2°Bimestre
Conteúdo
Metas
Atividades
Programático
Programada
s
Números decimais: • Resolver
Exercícios de
Conceito
e situaçõesaprendizagem
operações
problema
e fixação.
Sistema
envolvendo o
Aulas
monetário
Sistema
expositivas.
Monetário
Trabalhos
Brasileiro.
realizados em
• Resolver
sala e/ou
situaçõescasa.
problema que
Montagem de
envolvem o
jogos.
cálculo de adição, Projeto
subtração,
monitoria
multiplicação,
divisão e

Estudos
dirigidos
Trabalhos em
grupo/individua
l.
Prova escrita
Lista de
atividades
Atividades de
sala e casa
Seminários

Estudos
dirigidos
Trabalhos em
grupo/individua
l.
Prova escrita
Lista de
atividades
Atividades de
sala e casa
Seminários

Avaliação
Estudos
dirigidos
Trabalhos em
grupo/individua
l.
Prova escrita
Lista de
atividades
Atividades de
sala e casa
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Álgebra
• Igualdade
matemática e sua
representação
simbólica
• Propriedades da
igualdade
• Problemas de
partição de um todo
em duas partes
desiguais

potenciação de
números
decimais.
• Utilizar o
conceito de
fração para o
cálculo de
porcentagem
simples, em
situaçõesproblema de
forma
contextualizada,
sem fazer uso de
“regra
de
três”.
•Determinar um
elemento
desconhecido em
uma igualdade
matemática
envolvendo
representação
simbólica.
• Reconhecer que
a relação de
igualdade
matemática não
se altera
ao adicionar,
subtrair,
multiplicar ou
dividir os dois
membros da
igualdade
por um mesmo
número.
• Resolver e
elaborar
problemas que
envolvam a
partilha de uma
certa
quantidade em
duas partes
desiguais
por meio de
operações de
adição e
de multiplicação,
bem como a
razão

Exercícios de
aprendizagem
e fixação.
Aulas
expositivas.
Trabalhos
realizados em
sala e/ou
casa.
Montagem de
jogos.
Projeto
monitoria

Estudos
dirigidos
Trabalhos em
grupo/individua
l.
Prova escrita
Lista de
atividades
Atividades de
sala e casa
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entre essas
partes e entre
uma delas
e o todo.
Probabilidade
•Calcular a
Exercícios de
e Estatística
probabilidade de
aprendizagem
um
e fixação.
evento aleatório,
Aulas
expressando-a
expositivas.
por
Trabalhos
número racional
realizados em
(forma
sala e/ou
fracionária,
casa.
decimal e
Montagem de
percentual), e
jogos.
comparar
Projeto
esse número com monitoria
a probabilidade
obtida por meio
de experimentos
sucessivos.
• Ler e interpretar
tabelas e gráficos
com diferentes
formas de
representação.
• Compreender e
resolver situações
problema
do cotidiano que
envolvam
dados de
pesquisas.
• Coletar,
organizar,
analisar e
comparar dados
em tabelas e
diferentes tipos
de gráficos,
utilizando
planilhas
eletrônicas
para
registro.
Período: De 23/07 a 1/10
Disciplina: Matemática
3° Bimestre
Conteúdo
Metas
Atividades
Programático
Programada
s

Estudos
dirigidos
Trabalhos em
grupo/individua
l.
Prova escrita
Lista de
atividades
Atividades de
sala e casa

Avaliação
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Contagem,
probabilidade
estatística
•
•

•

e

Princípio
fundamental da
contagem.
Espaço
amostral,
evento
e
probabilidade
Conceitos
e
organização de
dados
estatísticos.

Medidas
de
estatísticas .

•
•

•
•

Estudo
das
grandezas
Razão
e
proporção.
Grandezas
proporcionais e
não
proporcionais.
Razões
especiais.
Grandezas
diretamente e
inversamente
proporcionais.

Regra de três
simples
e
composta.

Resolver e
elaborar
problemas
de contagem
que envolva
o princípio
fundamental
da
contagem,
calcular
a
probabilidad
e de evento
com base na
construção
do espaço
amostral,
classificar as
frequências
de
uma
variável
continua de
uma
pesquisa,
obter
os
valores de
média, moda
e mediana
nos
exercícios
propostos.
Reconhecer
os termos de
uma
proporção e
sua leitura,
resolver
problemas
utilizando
princípio
fundamental
da
proporção,
identificar as
grandezas
abordados
nos
problemas
propostos,
montar
e
resolver
regra de três
simples
e

Exercício de
aprendizagem
e fixação.
Aulas
expositivas.
Lista de
exercícios.
Atividade em
grupos.
Modelagem
matemática
de exercícios
do dia a dia
aplicados na
sala de aula.

Estudo dirigido
Prova escrita
Sequencia
didática
Trabalhos em
grupo/individua
is
Montagem de
portfólio

Exercício de
aprendizagem
e fixação.
Aulas
expositivas.
Lista de
exercícios.
Atividade em
grupos.

Estudo dirigido
Prova escrita
Sequencia
didática
Trabalhos em
grupo/individua
is
Seminários
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composta
diretamente
e
inversament
e
proporcionai
s.
Período: De 02/10 a 16/12
Disciplina: Matemática
Conteúdo
Metas
Programático
Ângulos
Triângulos
•

•

e Utilizando
instrumento
Ângulos
de desenho
adjacentes,
de
complementare geometria,
s,
construir
suplementares, mediatriz,
bissetriz de um
bissetriz,
ângulo
e
ângulos oposto ângulos de
90º, 60º, 45º
pelo vértice
30º.
Elementos de e
Aplicar
os
um triângulo,
conceitos de
classificação
de triângulos, mediatriz,
ângulos
no bissetriz na
triangulo. Altura resolução de
mediana
problemas.

4° Bimestre
Atividades
Programada
s
Exercício de
aprendizagem
e fixação.
Aulas
expositivas
Lista de
exercícios
Atividade em
grupos

Avaliação
Estudo dirigido
Prova escrita
Sequencia
didática
Trabalhos em
grupo/individua
is
Montagem de
portfólio

bissetriz
e
mediatriz de um
triangulo

Congruência de
triângulos
e
propriedade
dos triângulos
Polígonos
e
transformações no
plano
•
•

Polígono
e
seus elementos
Construção
geométricas

Propriedades
dos
quadriláteros

Demonstrar os
Exercício de
elementos de
aprendizagem
um polígono
e fixação.
através de
Aulas
desenhos
expositivas
geométricos.
Lista de
Construir
exercícios
polígonos com Atividade em
auxílio de
grupos
compasso.
Reconhecer e
diferenciar os
polígonos
estudados.
Identificar qual
propriedade

Estudo dirigido
Prova escrita
Sequencia
didática
Trabalhos em
grupo/individua
is
Montagem de
portfólio
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dos
quadriláteros
estudada
pertence a
qual
quadrilátero
apresentado.
Ciências
Período: 10/02 a 24/04
Disciplina: Ciências
Conteúdo
Programático
Alimentos
nutrientes.

Sistema
digestório
Sistema
Circulatório
Sistema
Linfático
Sistema
Urinário

e

Metas

1°Bimestre
Atividades
Programada
s
Aulas
expositivas e
dialogadas.

Construir os
conceitos de
alimentos,
nutrientes e
ingredientes.
Conhecer os tipos
de nutrientes e
suas funções.
Identificar
e
interpretar
o
significado das
informações
apresentadas
nos rótulos de
alimentos
e
adquirir
o
hábito de ler e
o rótulo de
alimentos.
Identificar os
diferentes
órgãos
do
corpo humano.
Compreender
as principais
funções
de
cada sistema.
Analisar
os
problemas
ocorridos em
cada sistema.
Discutir
o
funcionamento
do
corpo
humano como
um todo.

Atividades
individuais e
em grupo.
Leitura
dirigida
de
textos.
Exibição de
vídeos
e
animações.

Avaliação
Provas.

Atividades
de fixação.
Apresentaçã
o
de
trabalhos.
Testes.
Participação
nos debates.
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Estabelecer
correlações
entre
os
diferentes
órgãos
e
sistemas para
o
funcionamento
do corpo.
Reconhecer a
importância de
cuidados
ligados
ao
corpo humano
visando
a
saúde.
Período: 27/04 a 07/07
Disciplina: Ciências
Conteúdo
Metas
Programático
Sistema
respiratório

Diversidade
da vida e
hereditariedad
e (Animais)

2°Bimestre
Atividades
Programada
s
Reconhecer os
Aulas expositivas
órgãos envolvidos
e dialogadas.
na respiração.
Atividades
Diferenciar
individuais e em
inspiração de
grupo.
expiração.
Leitura dirigida de
Perceber o caminho textos.
percorrido pelo gás
Exibição de
oxigênio no
vídeos e
processo
animações.
respiratório.
Verificar a
importância do
diafragma e dos
músculos
intercostais na
respiração.
Conhecer as
principais
doenças
relacionada
nesse
sistema.
Entender como
ocorre a
transmissão das
características
hereditárias ao
longo das
gerações.

Avaliação
Provas.
Atividades de
fixação.
Apresentação de
trabalhos.
Testes.
Participação
nos
debates.
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Conhecer como
ocorre o processo
de divisão celular.
Aprender a
diferenciar
reprodução
sexuada de
assexuada.
Conhecer o
espermatozoid
e e o óvulo e
compreender
o que é
fecundação.
Diversidade
da vida e
hereditariedad
e (Plantas)

Conhecer os
órgãos de uma
planta.
Aprender a
classificação das
plantas (Briófitas,
Pteridófitas,
Gimnospermas e
Angiospermas).
Identificar a flor
como órgão sexual
e compreender que
o pólen é relativo à
parte masculina e o
óvulo é relativo à
parte feminina da
planta.
Entender o que é
polinização e o que
é fecundação e
diferenciá-las
Compreender o que
é reprodução
assexuada nas
plantas e conhecer
algumas das
maneiras de como
ela se dá.

Período: De 23/07 a 1/10
Disciplina: Ciências
Conteúdo
Metas
Programático
Adolescência,
Puberdade E
Sistema Endócrino

Reconhecer e
entender o controle

3° Bimestre
Atividades
Programada
s
Aulas expositivas
e dialogadas.

Avaliação
Provas.
Atividades de
fixação.
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das funções do
corpo;
Saber quais são e
quais as funções das
glândulas: exócrinas
e endócrinas;
Conhecer e
identificar todas as
partes e funções do
sistema endócrino;
Conseguir entender a
atuação do hormônio
adrenalina no corpo
humano;
Saber o que a
glândula tireoide e o
que é o bócio;
Saber de que forma o
pâncreas controla a
glicose no sangue;
Saber quais são os
hormônios sexuais e
quais as mudanças
que eles ocasionam
na puberdade.

Reprodução
Humana

Identificar e
reconhecer todas as
partes dos sistemas
genitais;
Entender o
funcionamento do
sistema genital
masculino;
Entender o
funcionamento do
sistema genital
feminino;
Saber teoricamente o
que é a ovulação e
fertilização;
Entender como
acontece o ciclo
menstrual;
Saber o passo a
passa de uma
gravidez;
Entender como se dá
o parto;
Saber como acontece
e qual a importância
da amamentação.
Conhecer as formas
de contracepção;

Atividades
individuais e em
grupo.
Mapas
conceituais.
Leitura dirigida de
textos.
Exibição de
vídeos e
animações.

Apresentação de
trabalhos.
Testes.
Participação
nos
debates.
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Saber identificar a as
Infecções
Sexualmente
Transmissíveis (IST);
Entender a Aids
(Síndrome da
Imunodeficiência
adquirida).

Período: De 02/10 a 16/12
Disciplina: Ciências
Conteúdo
Metas
Programático
Previsão do Tempo

4° Bimestre
Atividades
Programada
s
Entender que o ar
Aulas expositivas
possui volume e
e dialogadas.
temperatura;
Atividades
Saber que o ar ocupa individuais e em
espaço em um
grupo.
recipiente e que ele
Mapas
exerce uma pressão
conceituais.
interna;
Leitura dirigida de
Saber que o ar
quente tende a subir, textos.
Exibição de
pois ele possui um
peso menor;
vídeos e
Entender de onde
animações.
vem as brisas à
beira-mar;
Saber que os ventos:
é o ar em movimento;
Saber tipificar:
Ciclone, furação,
tufão e tornado;
Compreender as
correntes marítimas;
Saber diferenciar
tempo e clima;
Saber o motivo dos
movimentos das
massas de ar;
Entender como é feita
a previsão do tempo;
Identificar que a
previsão do tempo
influencia nas
atividades humanas.

Lua e
Constelaçõe
s

Identificar as fases da
Lua;
Saber que a Lua tem
seus horários;
Entender as fases da
Lua e os eclipses;
Recordar: as
estações do ano;

Avaliação
Provas.
Atividades de
fixação.
Apresentação de
trabalhos.
Testes.
Participação
nos
debates.
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Entender as
estrelas no
céu noturno.
Produção
Uso
Energia
Elétrica

e
de

Saber o que é um
circuito elétrico e o
que é uma corrente
elétrica;
Entender o que é
diferença de potencial
elétrico;
Reconhecer a
energia elétrica;
Saber o uso
doméstico da energia
elétrica;
Compreender que a
segurança no uso da
energia elétrica é
importante;
Reconhecer os
recursos energéticos
disponíveis.

História
Período: 10/02 a 24/04
Disciplina: História
1°Bimestre
Conteúdo
Metas
Atividades
Programátic
Programada
o
s
Revoluções
na Identificar as
Leitura
de
Inglaterra.
particularidades
textos
e
A sociedade
político-sociais da
imagens
Industrial.
Inglaterra do século documentais.
XVII e analisar os
Análise
e
desdobramentos
interpretação
posteriores à
dos
fatos
Revolução Gloriosa. históricos.
Analisar
os
Atividades de
impactos
da
aprendizage
Revolução
m. Produção
Industrial
na
de soluções
produção
e
para
os
circulação de
dilemas
povos,
sociais.
produtos
e
culturas.
O Iluminismo.
Identificar os
Leitura
de
A
principais aspectos
textos
e
independênc
conceituais do
imagens
ia
dos
iluminismo e do
documentais.
Estados
liberalismo e discutir Análise
e
a relação entre eles interpretação

Avaliação
Debates,
apresentaçõ
es em grupo
e individual,
testes,
avaliações,
dissertações,
estudos
dirigidos,
pesquisas,
relatórios,
dinâmicas.

Debates,
apresentaçõ
es em grupo
e individual,
testes,
avaliações,
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Unidos
da
América.

e a organização do
mundo
contemporâneo.
Contextualizar
as
especificidades
dos
diversos
processos de
independência
nas Américas,
seus aspectos
populacionais e
suas
conformações
territoriais.
A
Revolução Identificar e
Francesa
relacionar os
O
Império
processos da
Napoleônico
Revolução Francesa
e
a
e seus
Revolução
desdobramentos na
de
São
Europa e no mundo.
Domingo.
Explicar os
protagonismos e a
atuação de
diferentes grupos
sociais e étnicos nas
lutas de
independência no
Brasil, na América
espanhola e no
Haiti.
Período: 27/04 a 07/07
Disciplina: História
Conteúdo
Metas
Programátic
o
Independências
Conhecer o ideário
no México e na dos movimentos
América Central.
independentistas e
Independências
seu papel nas
na América do Sul. revoluções que
levaram à
independência das
colônias hispanoamericanas.
Aplicar
os
conceitos
de
Estado, nação,
território,

dos
fatos
históricos.
Atividades de
aprendizage
m. Produção
de soluções
para
os
dilemas
sociais.

dissertações,
estudos
dirigidos,
pesquisas,
relatórios,
dinâmicas.

Leitura
de
textos
e
imagens
documentais.
Análise
e
interpretação
dos
fatos
históricos.
Atividades de
aprendizage
m. Produção
de soluções
para
os
dilemas
sociais.

Debates,
apresentaçõ
es em grupo
e individual,
testes,
avaliações,
dissertações,
estudos
dirigidos,
pesquisas,
relatórios,
dinâmicas.

2°Bimestre
Atividades
Programada
s
Leitura
de
textos
e
imagens
documentais.
Análise
e
interpretação
dos
fatos
históricos.
Atividades de
aprendizage
m. Produção
de soluções
para
os

Avaliação
Debates,
apresentaçõ
es em grupo
e individual,
testes,
avaliações,
dissertações,
estudos
dirigidos,
pesquisas,
relatórios,
dinâmicas.

144

Brasil:
A
independênc
ia
e
o
Primeiro
Reinado.

governo e país
para
o
entendimento
de conflitos e
tensões.
Explicar os
movimentos e as
rebeliões da
América portuguesa.
Caracterizar a
organização política
e social brasileira,
desde a chegada da
Corte portuguesa
até 1822 e seus
desdobramentos.
Discutir
a
noção da tutela
dos
grupos
indígenas e a
participação
dos negros na
sociedade
brasileira
do
final do período
colonial,
identificando
permanências
na forma de
preconceitos,
estereótipos e
violências
sobre
as
populações
indígenas
e
negras
no
Brasil e nas
Américas.

Período: De 23/07 a 1/10
Disciplina: História

dilemas
sociais.

Leitura
de
textos
e
imagens
documentais.
Análise
e
interpretação
dos
fatos
históricos.
Atividades de
aprendizage
m. Produção
de soluções
para
os
dilemas
sociais.
Leitura
de
textos
e
imagens
documentais.
Análise
e
interpretação
dos
fatos
históricos.
Atividades de
aprendizage
m. Produção
de soluções
para
os
dilemas
sociais.
Leitura
de
textos
e
imagens
documentais.
Análise
e
interpretação
dos
fatos
históricos.
Atividades de
aprendizage
m. Produção
de soluções
para
os
dilemas
sociais.
3° Bimestre

Debates,
apresentaçõ
es em grupo
e individual,
testes,
avaliações,
dissertações,
estudos
dirigidos,
pesquisas,
relatórios,
dinâmicas.
Debates,
apresentaçõ
es em grupo
e individual,
testes,
avaliações,
dissertações,
estudos
dirigidos,
pesquisas,
relatórios,
dinâmicas.
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Conteúdo
Programátic
o
O
Período
Regencial.
O
Segundo
Reinado.
O fim da
escravidão e
a imigração
no Brasil.

Metas

Comparar o
equilíbrio das forças
e os sujeitos
envolvidos nas
disputas políticas
durante o Primeiro e
o Segundo Reinado.
Formular
questionament
os sobre o
legado
da
escravidão nas
Américas
e
discutir
a
importância
das
ações
afirmativas.
Revoluções
e Identificar os
Nacionalismos no principais aspectos
século XIX.
conceituais do
Rebeliões
e iluminismo e do
unificações.
liberalismo e discutir
A expansão da a relação entre eles
indústria
na e a organização do
Europa.
mundo
contemporâneo.
Estabelecer
relações
causais entre
as ideologias
raciais e o
determinismo
no contexto do
imperialismo
europeu e seus
impactos
na
África e na
Ásia.
Período: De 02/10 a 16/12
Disciplina: História
Conteúdo
Metas
Programátic
o
Os
Estados Contextualizar
Unidos no Século aspectos das
XIX.
relações entre os
A expansão para o Estados Unidos da
oeste.
América e a

Atividades
Programada
s
Leitura
de
textos
e
imagens
documentais.
Análise
e
interpretação
dos
fatos
históricos.
Atividades de
aprendizage
m. Produção
de soluções
para
os
dilemas
sociais.
Leitura
de
textos
e
imagens
documentais.
Análise
e
interpretação
dos
fatos
históricos.
Atividades de
aprendizage
m. Produção
de soluções
para
os
dilemas
sociais.

4° Bimestre
Atividades
Programada
s
Leitura
de
textos
e
imagens
documentais.
Análise
e
interpretação

Avaliação
Debates,
apresentaçõ
es em grupo
e individual,
testes,
avaliações,
dissertações,
estudos
dirigidos,
pesquisas,
relatórios,
dinâmicas.

Debates,
apresentaçõ
es em grupo
e individual,
testes,
avaliações,
dissertações,
estudos
dirigidos,
pesquisas,
relatórios,
dinâmicas.

Avaliação
Debates,
apresentaçõ
es em grupo
e individual,
testes,
avaliações,
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A Guerra de
Secessão

Imperialismos
e
Resistências.
Industrialização e
imperialismo.
O imperialismo na
África.
O imperialismo na
Ásia.

América Latina no
século XIX.
Identificar
as
tensões e os
significados
dos discursos
civilizatórios,
avaliando seus
impactos
negativos para
os
povos
indígenas
originários e as
populações
negras
nas
Américas.
Estabelecer
relações causais
entre as ideologias
raciais e o
determinismo no
contexto do
imperialismo
europeu e seus
impactos na África e
na Ásia.
Identificar
e
contextualizar
o protagonismo
das
populações
locais
na
resistência ao
imperialismo
na África e na
Ásia.

Geografia
Período: 10/02 a 24/04
Disciplina: Geografia
Conteúdo
Metas
Programátic
o
•

Continentes,
oceanos
e
mares,
formas
de
relevo,
hidrografia
clima
e
vegetação e

Localizar
e
identificar as
característica
s
das
paisagens a
partir
dos
aspectos
físicos,

dos
fatos
históricos.
Atividades de
aprendizage
m. Produção
de soluções
para
os
dilemas
sociais.

dissertações,
estudos
dirigidos,
pesquisas,
relatórios,
dinâmicas.

Leitura
de
textos
e
imagens
documentais.
Análise
e
interpretação
dos
fatos
históricos.
Atividades de
aprendizage
m. Produção
de soluções
para
os
dilemas
sociais.

Debates,
apresentaçõ
es em grupo
e individual,
testes,
avaliações,
dissertações,
estudos
dirigidos,
pesquisas,
relatórios,
dinâmicas.

1°Bimestre
Atividades
Programada
s
•
•
•
•

Atividade do
livro.
Atividade no
quadro.
Atividade
em folha.
Seminários.

Avaliação

•

•
•

Execução
das tarefas
de sala e de
casa.
Avaliação
escrita.
Visto no
caderno.
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sua relação
com
a
ocupação
humana
no
continente.
Diferentes
processos de
ocupação no
continente
americano,
considerando
os
povos
originários.
Diferentes
processos de
ocupação no
continente
africano,
considerando
os
povos
originários.

Regionalizaçã
o da América
(América
Anglo
saxônica
e
América
Latina)
;
Regionalizaçã
o
do
continente
africano
(divisão
política
e
étnica)
•
•

populacionais
e
socioculturais
que compõem
os continentes
americano e
africano.

•

Identificar e
compreender
aspectos
físicos,
ambientais,
demográficos,
políticos,
sociais
e
econômicos
do continente
americano.

Analisar
formação
territorial
América
Latina

a
da

• Pesquisar
sujeitos
Regionalizaç
históricos da
ão
e
cultura
imigração.
americana e
Clima
e
africana.
vegetação;
população e Compreender
sociedade.
os diferentes

Economia;
política
externa
e
população.

tipos de fluxos
migratórios na
América, suas
causas
e
consequência
s.
Período: 27/04 a 07/07

•
•

Atividade
para casa.
Vídeos.

Slides.

•
•
•
•
•
•

Slides.

Atividade do
livro.
Atividade no
quadro.
Atividade
em folha.
Seminários.
Atividade
para casa.
Vídeos.

Trabalhos
escritos
e
apresentaçõ
es na sala de
aula.

•

•
•

Execução
das tarefas
de sala e de
casa.
Avaliação
escrita.
Visto no
caderno.

Trabalhos
escritos
e
apresentaçõ
es na sala de
aula.
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Disciplina: Geografia
Conteúdo
Metas
Programátic
o
as
Regionalização da Conhecer
principais
América (América
regionalizações do
Anglo-Saxônica e
continente
América Latina).
americano,
Características do
compreendendo os
espaço natural.
critérios
que
as
Colonização do
definem.
continente
americano.
Analisar a formação
Dependência
territorial da América
política e cultural.
Latina
e
Anglosaxônica.
Diversidade e
contrastes.
Reconhecer
as
Urbanização,
marcas
da
desenvolvimento
técnico e científico colonização europeia
no
continente
e impactos no
americano.
trabalho e na
economia dos
Conhecer aspectos
espaços urbanos.
relacionados
a
Dinâmicas rurais e dimensão,
urbanas da
localização,
América: conflitos, regionalização,
divisão
políticolutas sociais e
territorial
e
elementos
relação de
físico-naturais
que
interdependência
caracterizam
o
na cidade e no
continente
campo.
americano.
Formação
socioespacial e
Identificar
e
cultural, conflito e
compreender
lutas sociais na
aspectos
físicos,
América Latina.
ambientais,
demográficos,
Blocos
políticos, sociais e
econômicos
econômicos
do
da América e
continente
suas relações
americano.
com
mercados
Pesquisar
sujeitos
mundiais
e
históricos da cultura
circulação de
americana.
mercadorias,
com ênfase
Compreender
os
ao BRICS.
diferentes tipos de
fluxos migratórios na
América,
suas
causas
e
consequências.

2°Bimestre
Atividades
Programada
s
Atividades orais.
Dinâmicas para a
fixação
do
conteúdo.
Atividades em grupo
para incentivar a
socialização.

Utilização
de
imagens, mapas,
atlas.
Produção textual.
Leitura
e
atividades do livro
didático.
Análise de textos e
outros
instrumentos
linguísticos para
auxiliar
nas
aprendizagens.
Pesquisas
em
diferentes fontes.
Filme.

Avaliação
Avaliações orais.
Atividades
em
grupo.
Participação
nas
aulas.

Avaliação
multidisciplinar.
Prova bimestral.
O processo
de avaliação
será contínuo
e
diagnóstico.

149
Examinar
e
problematizar
os
fluxos populacionais,
a partir da exploração
dos sistemas naturais
e a expropriação dos
territórios dos povos
nativos,
em
diferentes contextos
históricos.

Período: De 23/07 a 1/10
Disciplina: Geografia
Conteúdo
Metas
Programátic
o
Regionalização da Conhecer
as
América (América
principais
Anglo-Saxônica e
regionalizações do
América Latina).
continente
Características do
americano,
espaço natural.
compreendendo os
Colonização do
critérios que as
continente
definem.
americano.
Dependência
Analisar a formação
política e cultural.
territorial
da
Diversidade e
América Latina e
contrastes.
Anglo-saxônica.
Urbanização,
desenvolvimento
Reconhecer
as
técnico e científico marcas
da
e impactos no
colonização
trabalho e na
europeia
no
economia dos
continente
espaços urbanos.
americano.
Dinâmicas rurais e
urbanas da
Conhecer aspectos
América: conflitos, relacionados
a
lutas sociais e
dimensão,
relação de
localização,
interdependência
regionalização,
na cidade e no
divisão
políticocampo.
territorial
e
Formação
elementos físicosocioespacial e
naturais
que
cultural, conflito e
caracterizam
o
lutas sociais na
continente
América Latina.
americano.
Blocos
econômicos
Identificar
e
da América e
compreender

3° Bimestre
Atividades
Programada
s
Atividades orais.
Dinâmicas para a
fixação
do
conteúdo.
Atividades
em
grupo
para
incentivar
a
socialização.
Utilização
de
imagens, mapas,
atlas.
Produção textual.
Leitura
e
atividades do livro
didático.
Análise de textos e
outros
instrumentos
linguísticos para
auxiliar
nas
aprendizagens.
Pesquisas
em
diferentes fontes.
Filme.

Avaliação
Avaliações orais.
Atividades
em
grupo.
Participação nas
aulas.
Avaliação
multidisciplinar.
Prova bimestral.
O processo
de avaliação
será contínuo
e
diagnóstico.

150
suas relações
com
mercados
mundiais
e
circulação de
mercadorias,
com ênfase
ao BRICS.

aspectos
físicos,
ambientais,
demográficos,
políticos, sociais e
econômicos
do
continente
americano.
Pesquisar sujeitos
históricos da cultura
americana.
Compreender
os
diferentes tipos de
fluxos migratórios
na América, suas
causas
e
consequências.
Examinar
e
problematizar
os
fluxos
populacionais,
a
partir da exploração
dos
sistemas
naturais
e
a
expropriação dos
territórios
dos
povos nativos, em
diferentes
contextos
históricos.

Período: De 02/10 a 16/12
Disciplina: Geografia
Conteúdo
Metas
Programátic
o
Regionalização do Conhecer
as
continente africano principais
(divisão política e
regionalizações do
étnica).
continente africano,
compreendendo os
Localização,
critérios que as
regionalização e
definem.
características do
espaço natural.
Reconhecer
as
Aspectos
marcas
da
demográficos,
colonização
políticos e
europeia
no
econômicos.
continente africano.

4° Bimestre
Atividades
Programada
s
Atividades orais.
Dinâmicas para a
fixação
do
conteúdo.
Atividades
em
grupo
para
incentivar
a
socialização.
Utilização
de
imagens, mapas,
atlas.
Produção textual.

Avaliação
Avaliações orais.
Atividades
em
grupo.
Participação
nas
aulas.

Avaliação
multidisciplinar.
Prova bimestral.
O processo
de avaliação
será contínuo
e
diagnóstico.
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Colonização do
continente africano.
Dependência
política e cultural.
Diversidade e
contrastes;
diversidade étnica
e social; fluxos
populacionais.
Segregação racial
na África do Sul –
Apartheid.
Diáspora e cultura
africana influências no
Brasil.
Refugiados,
políticas públicas e
direitos humanos.
Conflitos
territoriais, étnicos,
políticos e
religiosos.

Conhecer aspectos
relacionados
a
dimensão,
localização,
regionalização,
divisão
políticoterritorial
e
elementos físiconaturais
que
caracterizam
o
continente africano.

Leitura
e
atividades do livro
didático.
Análise de textos e
outros
instrumentos
linguísticos para
auxiliar
nas
aprendizagens.
Pesquisas
em
diferentes fontes.
Filme.

Identificar
e
compreender
aspectos
físicos,
ambientais,
demográficos,
políticos, sociais e
econômicos
do
continente africano.
Pesquisar sujeitos
históricos da cultura
africana.
Compreender
os
diferentes tipos de
fluxos migratórios
na África, suas
causas
e
consequências.
Examinar
e
problematizar
os
fluxos
populacionais,
a
partir da exploração
dos
sistemas
naturais
e
a
expropriação dos
territórios
dos
povos nativos, em
diferentes
contextos
históricos.

Educação Física
Período: 10/02 a 24/04
Disciplina: Educação Física

1°Bimestre

152
Conteúdo
Programático
Esportes
Esportes de
rede/parede (tênis
de mesa, esportes
de campo e taco
(beisebol, críquete
etc.).

Esporte de invasão
(HANDEBOL)
•Regras básicas e
suas possibilidades
de adaptação na
escola.
•Fundamentos
técnicos e táticos
das
modalidades
praticadas.

Metas
Compreender
criticamente as
transformaçõe
s
sociais
relacionadas
ao
esporte,
participando de
forma
consciente das
modalidades
propostas.
Compreender
criticamente as
transformaçõe
s
sociais
relacionadas
ao
esporte,
participando de
forma
consciente das
modalidades
propostas.

Esportes
de
combate (judô,
luta olímpica,
boxe, karatê,
jiu-jitsu etc.

Compreender
criticamente as
transformaçõe
s
sociais
relacionadas
ao
esporte,
participando de
forma
consciente das
modalidades
propostas.
Período: 27/04 a 07/07
Disciplina: Educação Física
Conteúdo
Metas
Programático
Esportes
•Transformações
históricas e sociais
no
fenômeno
esportivo.

Compreender
criticamente as
transformaçõe
s
sociais
relacionadas
ao
esporte,
participando de

Atividades
Programada
s
Atividades em
quadra e sala.

Avaliaçã
o

Atividades em
quadra e sala

Avaliação
Escrita
Teste
prático
Atividade
s
em
quadra

Atividades em
quadra e sala

Textos e
atividades
Trabalho
Escrito

2°Bimestre
Atividades
Programada
s
Atividades em
quadra e sala.

Estudo
Dirigido

Avaliaçã
o
Textos e
Atividades

153
•Problemas
relacionados
ao
esporte:doping,
corrupção e violência

forma
consciente das
modalidades
propostas.

Esporte de invasão Compreender
(FUTEBOL)
criticamente as
transformaçõe
•Regras básicas e s
sociais
suas possibilidades relacionadas
de adaptação na ao
esporte,
escola.
participando de
forma
•Fundamentos
consciente das
técnicos e táticos modalidades
das
modalidades propostas.
praticadas.

Atividades em
quadra e sala

Avaliação
Escrita
Teste
prático
Atividade
s
em
quadra

Esportes
de
combate (judô,
luta olímpica,
boxe, karatê,
jiu-jitsu etc.

Atividades em
quadra e sala

Textos e
atividades
Trabalho
Escrito

Compreender
criticamente as
transformaçõe
s
sociais
relacionadas
ao
esporte,
participando de
forma
consciente das
modalidades
propostas.
Período: De 23/07 a 1/10
Disciplina: Educação Física
Conteúdo
Metas
Programático
Conhecimentos
sobre o corpo

Pesquisar
e
estudar
os
benefícios que
•Noções
de a
atividade
nutrição
e física regular
alimentação
exerce sobre o
saudável
corpo humano,
tendo em vista
•Conhecimentos
a promoção da
sobre o corpo e seu saúde
desenvolvimento
(aspectos
físicos,
biológicos, culturais,
históricos, políticos,
religiosos e sociais)

3° Bimestre
Atividades
Programada
s
Atividades em
quadra e sala.

Avaliaçã
o
Estudo
Dirigido
Texto e
Atividades
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Esporte de invasão Compreender
(BASQUETE)
criticamente as
transformaçõe
•Regras básicas e s
sociais
suas possibilidades relacionadas
de adaptação na ao
esporte,
escola
participando de
•Fundamentos
forma
técnicos e táticos consciente das
das
modalidades modalidades
praticadas.
propostas.

Atividades em
quadra e sala

Avaliação
Escrita
Teste
prático
Atividade
s
em
quadra

Danças
Conhecer as
•Característica
características
s gerais das
básicas e os
danças
de
elementos que
salão
constituem a
experimentada
tradição
das
s
(ritmos,
danças
de
gestos,
salão.
coreografias e
músicas)
Período: De 02/10 a 16/12
Disciplina: Educação Física
Conteúdo
Metas
Programático

Atividades em
quadra e sala

Textos e
atividades
Trabalho
Escrito

Lutas

•Identificar
a
diversidade
•Aspectos históricos das
lutas
e diversidade cultural espalhadas
das lutas no mundo
pelo mundo e
vivenciar
•Característica
algumas
s gerais das
manifestações
lutas ocidentais
reconhecendo
(códigos,
suas principais
rituais,
característica
elementos
técnico-táticos,
indumentária,
materiais
e
instalações)
Esporte de invasão Compreender
(VÓLEI)
criticamente as
transformaçõe
•Regras básicas e s
sociais
suas possibilidades relacionadas
de adaptação na ao
esporte,
escola.
participando de
forma
consciente das

4° Bimestre
Atividades
Programada
s
Atividades em
quadra e sala.

Atividades em
quadra e sala.

Avaliaçã
o
Estudo
Dirigido
Atividade
s
em
quadra

Avaliação
Escrita
Teste
prático
Atividade
s
em
quadra
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•Fundamentos
técnicos
e
táticos
das
modalidades
praticadas.
Práticas corporais
de aventura
•Conhecer
e
vivenciar
algumas
práticas
corporais
de
aventura
na
natureza
adaptando tais
práticas
ao
contexto
da
escola.

modalidades
propostas.

•Característica
s gerais das
práticas
corporais
de
aventura
na
natureza

Inglês
Período: 10/02 a 24/04
Disciplina: Inglês
Conteúdo
Programátic
o
Palavras Cognatas.
InformationOverload.
- Digital Devices.
- Daily Activities.
- Review: Present
Simple/ Present
Continuous.
- Synonyms,
- Future with will.

Metas
-

-

Interagir em
situações de
intercâmbio oral,
demonstrando
iniciativa para
utilizar a língua
inglesa.
Solicitar
esclarecimentos
em língua
inglesa sobre o
que não
entendeu e o
significado de
palavras ou
expressões
desconhecidas.
Reconhecer,
com o apoio de
palavras
cognatas e
pistas do
contexto
discursivo, o
assunto e as
informações
principais em
textos orais.

Atividades em
quadra e sala

Trabalho
escrito
Atividade
s
em
quadra

1°Bimestre
Atividades
Programada
s
- Práticas de
Listening (Escuta).
- Práticas de Writing
(Escrita).
- Práticas de
Speaking (Fala).
- Práticas de
Reading (Leitura).
- Práticas de
Translation
(Tradução).
- Anotações no
quadro branco.
- Aulas expositivas.
- Material
fotocopiado.
- Situações de
diálogo em sala.
- Recursos
audiovisuais no
geral.
- Uso de dicionário.
- Uso do livro
didático.
- Utilização de
expressões em sala.

Avaliaçã
o
- Avaliação
escrita.
- Trabalho
individual.
- Trabalho em
duplas.
- Ativ.
Multidisciplinar.
- Avaliações
orais e escritas.
- Observação
cotidiana.
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-

-

Aplicar os
conhecimentos
da língua
inglesa para
falar de si e de
outras pessoas,
explicitando
informações
pessoais e
características
relacionadas a
gostos,
preferências e
rotinas.
Interagir em
situações de
intercâmbio oral
para realizar as
atividades em
sala de aula, de
forma
respeitosa e
colaborativa,
trocando ideias
e engajando-se
em brincadeiras
e jogos.
Mobilizar
conhecimentos
prévios para
compreender
texto oral.

Antecipar
o
sentido global de
textos em língua
inglesa
por
inferências, com
base em leitura
rápida,
observando
títulos.
Período: 27/04 a 07/07
Disciplina: Inglês
Conteúdo
Programátic
o
- Book Genres.
- The Comparative
Form (Making
Comparisons).
- Adjectives.
- The Superlative
Form.

Metas
-

Identificar a(s)
informação(ões)
-chave de
partes de um
texto em língua
inglesa
(parágrafos).

2°Bimestre
Atividades
Programada
s
- Práticas de
Listening (Escuta).
- Práticas de Writing
(Escrita).
- Práticas de
Speaking (Fala).

Avaliaçã
o
- Avaliação
escrita.
- Trabalho
individual.
- Trabalho em
duplas.
- Ativ.
Multidisciplinar.

157
-

-

-

-

-

Período: De 23/07 a 1/10
Disciplina: Inglês

Selecionar, em
um texto, a
informação
desejada como
objetivo de
leitura.
Analisar o
alcance da
língua inglesa e
os seus
contextos de
uso no mundo
globalizado.
Apreciar textos
narrativos em
língua inglesa
(contos,
romances, entre
outros, em
versão original
ou simplificada),
como forma de
valorizar o
patrimônio
cultural
produzido em
língua inglesa.
Explorar
ambientes
virtuais e/ou
aplicativos para
acessar e
usufruir do
patrimônio
artístico literário
em língua
inglesa.
Reconhecer
sufixos e
prefixos comuns
utilizados na
formação de
palavras em
língua inglesa.
Utilizar, de
modo inteligível,
as formas
comparativas e
superlativas de
adjetivos para
comparar
qualidades e
quantidades.

- Práticas de
Reading (Leitura).
- Práticas de
Translation
(Tradução).
- Anotações no
quadro branco.
- Aulas expositivas.
- Material
fotocopiado.
- Situações de
diálogo em sala.
- Recursos
audiovisuais no
geral.
- Uso de dicionário.
- Uso do livro
didático.
- Utilização de
expressões em sala.

3° Bimestre

- Avaliações
orais e escritas.
- Observação
cotidiana.

158
Conteúdo
Programátic
o
1. Occupations.
2. Past Simple
(Verb to be).
3. Kinds of TV
Shows.
4. Past Simple
(Regular
Verbs).
5. False
Friends.

Metas
Expressar-se com
espontaneidade e
clareza usando novo
vocabulário.
-Deduzir o significado
de palavras e
expressões pelo
contexto de uso.
- Compreender e usar
vocabulário referente a
roupas em inglês.
- Usar corretamente o
simplepast (regular
verbs).
- Reconhecer e usar o
simple negative do
verbo.
- Ampliar / aperfeiçoar o
vocabulário através da
leitura de textos
diversos.
- Deduzir o significado
da forma verbal:
usedto.
- Identificar e empregar
o pastcontinuous e
simple past.

Período: De 02/10 a 16/12
Disciplina: Inglês
Conteúdo
Metas
Programátic
o
Past Simple
(Irregular Verbs).
- Household Chore.
- Past Continuous.
- Past Simple X Past
Continuous.

- Conhecer as
particularidades dos
substantivos contáveis
e incontáveis.
- Elaborar frases com
withquestions.
- Uso do vocabulário
para melhorar a
pronúncia e a interação
e sala de aula.
- Apropriar-se de
vocabulário a partir de
leitura de textos.
- Empregar
corretamente o futuro
com goingto.
- Ler textos em inglês
inferindo significados a

Atividades
Programada
s
- Práticas de
Listening (Escuta).
- Práticas de Writing
(Escrita).
- Práticas de
Speaking (Fala).
- Práticas de
Reading (Leitura).
- Práticas de
Translation
(Tradução).
- Anotações no
quadro branco.
- Aulas expositivas.
- Material
fotocopiado.
- Situações de
diálogo em sala.
- Recursos
audiovisuais no
geral.
- Uso de dicionário.
- Uso do livro
didático.
- Utilização de
expressões em sala.

4° Bimestre
Atividades
Programada
s
- Práticas de
Listening (Escuta).
- Práticas de Writing
(Escrita).
- Práticas de
Speaking (Fala).
- Práticas de
Reading (Leitura).
- Práticas de
Translation
(Tradução).
- Anotações no
quadro branco.
- Aulas expositivas.
- Material
fotocopiado.
- Situações de
diálogo em sala.

Avaliaçã
o
- Avaliação
escrita.
- Trabalho
individual.
- Trabalho em
duplas.
- Ativ.
Multidisciplinar.
- Avaliações
orais e escritas.
- Observação
cotidiana.

Avaliaçã
o
- Avaliação
escrita.
- Trabalho
individual.
- Trabalho em
duplas.
- Ativ.
Multidisciplinar.
- Avaliações
orais e escritas.
- Observação
cotidiana.
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partir dos elementos da
composição textual.
- Conhecer o uso do
presente continuous.

Arte
Período: 10/02 a 24/04
Disciplina: Arte
Conteúdo
Metas
Programático
• Impressionismo:
início das grandes
tendências de arte no
século XX.
• Surgimento da
fotografia e o seu
impacto na arte
• Estudo
dos
elementos
da
linguagem
visual:
cores, ponto, linhas,
textura, plano, figura,
ritmo,
volume,
proporção, equilíbrio,
simetria, assimetria,
bidimensionalidade e
tridimensionalidade.
• Introdução
ao
desenho.

- Recursos
audiovisuais no
geral.
- Uso de dicionário.
- Uso do livro
didático.
- Utilização de
expressões em sala.

1°Bimestre
Atividades
Programadas

• Aulas teóricas;
• Aulas expositivas,
com o auxílio do
• Aulas
expositivas, com Data show.
o auxílio do
• Desenhos.
Data show.
• Aulas Práticas, em
• Aulas Práticas
pares:
em duplas:
Atividades
xerocopiadas,
• Trabalho
em
grupos.
pinturas de obras

estudadas,
cruzadinhas, caçapalavras, leituras de
imagens
como
método
de
observação,
releituras
de
imagens através de
pinturas
e
montagem através
de
diferentes
técnicas (mosaico,
colagem, recortes),
confecção
do
círculo cromático;

Avaliação
• Avaliação
contínua
e
processual
com
participação
nas
atividades práticas
individuais e em
grupos.
• Desenhos.
• Avaliação
Somativa.
• Avaliação
do
caderno.
• Conversas
individuais
e
acompanhamento
individual
(se
necessário).

• Estudo dirigido.
• Trabalho
em
grupos.

Período: 27/04 a 07/07
Disciplina: Arte
Conteúdo
Metas
Programático
• Realismo:
arquitetura civil
urbana; arquitetura e
“pintura social”
• Semana de Arte
Moderna e busca de

2°Bimestre
Atividades
Programadas

• Aulas teóricas;
• Aulas expositivas,
com auxílio do
• Aulas
expositivas, com Data show.
o auxílio do
• Desenhos.
Data show.
• Aulas Práticas, em
pares:

Avaliação
• Avaliação contínua
e processual com
participação
nas
atividades práticas
individuais e em
grupos.
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uma identidade
cultural nacional.
Artistas, intelectuais
e literatos que
participaram da
Semana de 1922.
• Elementos da
linguagem teatral:
figurino, iluminação,
sonoplastia, cenário,
maquiagem e
adereços.

• Aulas Práticas
em duplas:
• Trabalho
em
grupos.
• Seminários.
• Recuperação
contínua.

Atividades
xerocopiadas,

pinturas de obras
estudadas, leituras
de imagens como
método
de
observação,
releituras
de
imagens através de
pinturas
e
montagem através
de
diferentes
técnicas (mosaico,
colagem, recortes).

• Desenhos.
• Avaliação
Somativa.
• Avaliação
do
caderno.
• Conversas
individuais
e
acompanhamento
individual
(se
necessário).

• Trabalhos
em
grupos:
(apresentações).
• Estudo dirigido.

Período: De 23/07 a 1/10
Disciplina: Arte
Conteúdo
Metas
Programático
• Modernismo
brasileiro, após
semana da Arte
Moderna.
• Aspectos corporais /
Aspectos cênicos
• Introdução
ao
desenhos.
• Objetos
sonoros
cotidianos
• Instrumentos
musicais
(convencionais ou
alternativos).

3° Bimestre
Atividades
Programadas

• Aulas teóricas;
• Aulas expositivas,
com auxílio do
• Aulas
expositivas, com Data show.
o auxílio do
• Aulas Práticas, em
Data show.
pares:
Atividades
• Aulas Práticas
xerocopiadas,
em duplas:
• Trabalho
em pinturas de obras
grupos.
estudadas, leituras
• Seminários.
de imagens como
• Recuperação
método
de
contínua.
observação,

releituras
de
imagens através de
pinturas
e
montagem através
de
diferentes
técnicas (mosaico,
colagem, recortes).
• Trabalho em grupos
e
individual
(apresentações).
• Estudo dirigido.

Criação
de
desenhos de
acordos com
os conceitos
aprendidos;
Período: De 02/10 a 16/12
Disciplina: Arte

4° Bimestre

Avaliação
• Avaliação contínua
e processual com
participação
nas
atividades práticas
individuais e em
grupos.
• Desenhos.
• Avaliação
Somativa.
• Avaliação
do
caderno.
• Apresentações.
• Conversas
individuais
e
acompanhamento
individual pelo (se
necessário).
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Conteúdo
Programático
• Expressionismo,
Cubismo
e
Surrealismo no Brasil.
• Instrumentos
musicais
• Desenho:
perspectiva.
• Danças
de
diferentes
matrizes
culturais
presentes
nas regiões Sul e
Sudeste brasileiras.
• Melodia, harmonia,
ritmo,
altura
e
intensidade

Metas

Atividades
Programadas

• Aulas teóricas;
• Aulas expositivas,
com auxílio do
• Aulas
expositivas, com Data show.
o auxílio do
• Aulas Práticas, em
Data show.
pares:
Atividades
• Aulas Práticas
xerocopiadas,
em duplas:
• Trabalho
em pinturas de obras
grupos.
estudadas, leituras
• Seminários.
de imagens como
• Recuperação
método
de
contínua.
observação,

releituras
de
imagens através de
pinturas
e
montagem através
de
diferentes
técnicas (mosaico,
colagem, recortes).

Avaliação
• Avaliação contínua
e processual com
participação
nas
atividades práticas
individuais e em
grupos.
• Desenhos.
• Avaliação
Somativa.
• Avaliação
do
caderno.
• Apresentações.
• Conversas
individuais
e
acompanhamento
individual pelo (se
necessário).

• Trabalho em grupos
e individual
• Estudo dirigido.

Criação
de
desenhos de
acordos com
os conceitos
aprendidos;
9º Anos
Língua Portuguesa
Período: 10/02 a 24/04
Disciplina: Língua Portuguesa
Conteúdo
Metas
Programátic
o
Desenvolver
Gêneros Textuais: habilidade de leitura
- Carta aberta
de
textos
de
-Campanha
diferentes gêneros
Publicitária
textuais.
-Anúncio
Publicitário
- Comparar textos,
- Editorial
buscando
semelhanças
e
diferenças quanto ao
gênero e às ideias.

1°Bimestre
Atividades
Programada
s
- Atividades de
compreensão
e
interpretação
de
textos
na
modalidade escrita
e oral.
- Atividades de
leitura individual e
coletiva.

- Atividades de
- Debater temas interpretação
e
propostos
pelos compreensão do
textos e desenvolver livro didático e

Avaliação
- Avaliação de
interpretação de
texto.
- Avaliação na
modalidade
escrita e oral.
- Avaliação oral
por meio de
debates.
- Atividade de
produção
textual.
- Estudo dirigido.
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habilidades
de exercícios
expressão
e fotocopiados
argumentação orais. parte.
- Identificar as
características
da
Carta
Aberta,
do
Editorial e do
texto
publicitário.
Produção de
- Elaborar texto
Carta aberta
a partir das
características
da Carta Aberta
com a realidade
contemporânea
.
Revisão
dos - Revisar os
termos da oração
termos
Morfossintaxe
essenciais,
integrantes
e
acessórios da
oração.
Variação
Aplicar
linguística:
corretamente a
registros
linguagem
formal
e
formal
e
informal
na
informal
na
modalidade
modalidade
escrita.
escrita e saber
diferenciá-las e
aplicá-las em
contextos
diversos.
Regência
- Reconhecer que
Verbal
um mesmo verbo
pode
apresentar
diferentes regências
em
diferentes
contextos.
- Reconhecer e
usar
mecanismos de
regência
verbal.
Regência
- Apropriar-se
Nominal
de normas de
regência
nominal
de
acordo com a
variedade

a

- Identificar em
textos lidos e em
produções
próprias, orações
com a estrutura
sintática
sujeitoverbocomplemento.
- Atividades de
produção textual.
- Aulas expositivas.
Atividades
lúdicas.
- Anotações no
quadro branco.
Conversas
formais
e
informais.
- Debates.
-Ditado de palavras
e frases.
- Leitura em voz
alta e coletiva.
- Leitura silenciosa.
Material
fotocopiado.
Recursos
audiovisuais
no
geral.
- Atividades com
dicionário.
- Atividades no livro
didático.
- Leitura de livros
literários.
Leitura
de
notícias
e
reportagens.

Atividade
individual e em
dupla.
- Trabalho em
grupo.
Provas
bimestrais.
- Observações
cotidianas.
Participação
em debates e
conversas
formais
e
informais.
- Atividades de
revisão textual.
-Projetos
interdisciplinares
.
- Avaliação das
atividades
diárias em sala
de aula.
- Apresentações
orais
de
trabalho.
-Rodas de leitura
e debate.
-Soletrando.
-Declamação de
poesias.
-Projeto
Literário.
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padrão
da
língua.
Crase
- Compreender a
formação da crase.
- Identificar as
situações em
que
a
preposição “a”
recebe
o
acento grave.
Período: 27/04 a 07/07
Disciplina: Língua Portuguesa
Conteúdo
Metas
Programátic
o
- Ler e diferenciar as
Gêneros Textuais: características dos
- Cartaz de Cinema diferentes gêneros
- Texto Dramático
textuais.
- Poema
Desenvolver
- Música
habilidades de leitura
- Podcast
e interpretação de
textos.
- Comparar textos
buscando
semelhanças
e
diferenças quanto ao
gênero e às ideias.
- Aprimorar a
leitura
oral,
atentando-se
para
pontuação,
entonação
e
ênfase.
Produção de Texto: - Conhecer as
- Paródia
características
da paródia e
produzir texto,
desenvolvendo
a modalidade
escrita e a
oralidade.
Colocação
Empregar
Pronominal
adequadamente os
pronomes
em
relação aos verbos.
-Comparar as
regras
de
colocação
pronominal na

2°Bimestre
Atividades
Programada
s
- Atividades de
compreensão
e
interpretação
de
textos
na
modalidade escrita
e oral.

Avaliação
- Avaliação de
interpretação de
texto.

- Avaliação na
modalidade
- Atividades de escrita e oral.
leitura individual e
coletiva.
- Avaliação oral
- Atividades de por meio de
interpretação
e debates.
compreensão do
livro didático e
exercícios
- Atividade de
fotocopiados
a produção
parte.
textual.
- Identificar em
textos lidos e em
produções
próprias, orações
com a estrutura
sintática
sujeitoverbocomplemento.

- Estudo dirigido.
Atividade
individual e em
dupla.

- Trabalho em
- Atividades de grupo.
produção textual.
Provas
- Aulas expositivas. bimestrais.
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Orações
adjetivas
restritivas e
explicativas.

Pontuação

norma-padrão
com o seu uso
no Português
brasileiro
coloquial.
Identificar
efeitos
de
sentido do uso
de
orações
adjetivas
restritivas
e
explicativas em
um
período
composto.
Escrever
textos
corretamente,
de acordo com
a
normapadrão,
com
estruturas
sintáticas
complexas no
nível da oração
e do período.

Atividades - Observações
lúdicas.
cotidianas.
- Anotações no Participação
quadro branco.
em debates e
conversas
formais
e
Conversas informais.
formais
e
informais.
- Atividades de
revisão textual.
- Debates.
-Projetos
interdisciplinares
-Ditado de palavras .
e frases.
- Avaliação das
- Leitura em voz atividades
alta e coletiva.
diárias em sala
de aula.
- Leitura silenciosa.
- Apresentações
orais
de
Material trabalho.
fotocopiado.
-Rodas de leitura
Recursos e debate.
audiovisuais
no
geral.
-Soletrando.
- Atividades com
dicionário.
-Declamação de
poesias.
- Atividades no livro
didático.
-Projeto
Literário.
- Leitura de livros
literários.
Leitura
notícias
reportagens.

de
e
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Período: De 23/07 a 1/10
Disciplina: Língua Portuguesa
Conteúdo
Metas
Programátic
o
3ºGênero
Textuais:
Conhecer
a
- Reportagem
estrutura
e
as
- Artigo de Opinião características
da
-Debate
reportagem,
do
artigo de opinião e
debate.
Desenvolver
habilidade de leitura,
escrita e oralidade.
-Analisar textos de
opinião e posicionarse de forma crítica
em relação aos fatos
e ideias relacionados
a esses textos.

3° Bimestre
Atividades
Programada
s
- Atividades de
compreensão
e
interpretação
de
textos
na
modalidade escrita
e oral.

Avaliação
- Avaliação de
interpretação de
texto.

- Avaliação na
modalidade
- Atividades de escrita e oral.
leitura individual e
coletiva.
- Avaliação oral
- Atividades de por meio de
interpretação
e debates.
compreensão do
livro didático e
exercícios
- Atividade de
fotocopiados
a produção
parte.
textual.

Produção de Texto: Desenvolver
- Artigo de
habilidade da escrita
Opinião
e da argumentação,
fazendo relação com
as características e
estrutura do gênero
“artigo de opinião. ”

- Identificar em
textos lidos e em
produções
próprias, orações
com a estrutura
sintática
sujeitoverbocomplemento.

Vozes do Verbo
Discurso
direto
e
indireto

-Conhecer os usos
da voz ativa e da voz
passiva em frases e
textos.
-Diferenciar
discurso
indireto
e
discurso direto,
determinando o
efeito
de
sentido.

- Trabalho em
- Atividades de grupo.
produção textual.

Identificar, em
textos lidos e
em produções
próprias,
a
relação que as
conjunções

- Anotações no Participação
quadro branco.
em debates e
conversas
formais
e
informais.

Conjunções
Locuções
Subordinativas
Coesão
Textual

- Estudo dirigido.
Atividade
individual e em
dupla.

Provas
- Aulas expositivas. bimestrais.
Atividades - Observações
lúdicas.
cotidianas.
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Orações
Subordinadas
Adverbiais

Orações
Subordinadas
Substantivas

Diferenças
entre “Mas e
Mais”

coordenativas e
subordinativas
estabelecem
entre
as
orações
que
conectam.
- Compreender
as
relações
semânticas de
causas
e
consequências
estabelecidas
nas
orações
subordinadas
adverbiais.
- Conhecer e
classificar
as
orações
subordinadas
substantivas e
reconhecer
seus
valores
semânticos.
- Perceber a
forma correta
do uso Mas e
Mais
na
modalidade
escrita.

Conversas
formais
e - Atividades de
informais.
revisão textual.
-Projetos
interdisciplinares
.

- Debates.

-Ditado de palavras
e frases.
- Avaliação das
atividades
diárias em sala
- Leitura em voz de aula.
alta e coletiva.
- Apresentações
- Leitura silenciosa. orais
de
trabalho.
Material
fotocopiado.
-Rodas de leitura
e debate.
Recursos
audiovisuais
no -Soletrando.
geral.
-Declamação de
- Atividades com poesias.
dicionário.
-Projeto
- Atividades no livro Literário.
didático.
- Leitura de livros
literários.
Leitura
notícias
reportagens.

Período: De 02/10 a 16/12
Disciplina: Língua Portuguesa
Conteúdo
Metas
Programátic
o
Gêneros
Enriquecer
Textuais:
desempenho

4° Bimestre
Atividades
Programada
s
o - Atividades
compreensão

de
e

Avaliação
de
e
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- Conto
- Biografia
- Escrita em
meios digitais

linguístico do aluno
por meio do contato
com
diferentes
gêneros
e
tipos
textuais.
Ler e diferenciar as
características dos
diferentes gêneros
textuais.
Desenvolver
habilidades de leitura
e interpretação de
textos.
- Comparar textos
buscando
semelhanças
e
diferenças quanto ao
gênero e às ideias.
- Aprimorar a
leitura
oral,
atentando-se
para
pontuação,
entonação
e
ênfase.
Produção de Texto: Aplicar
as
- Conto
características
do
conto em um texto
escrito atentando-se
as regras de um
texto escrito.
-Fazer
uso
consciente
e
reflexivo
de
regras
e
normas
da
norma-padrão
em situações
da escrita e da
fala.
Articuladores
Textuais
Organização
Períodos
Coesão
Textual

- Inferir efeitos
de de
sentido
decorrentes do
uso de recursos
de
coesão
sequencial.
(Conjunções e
articuladores
textuais).

interpretação
de - Avaliação de
textos
na interpretação de
modalidade escrita texto.
e oral.
- Atividades de - Avaliação na
leitura individual e modalidade
coletiva.
escrita e oral.
- Atividades de
interpretação
e - Avaliação oral
compreensão do por meio de
livro didático e debates.
exercícios
fotocopiados
a
parte.
- Atividade de
produção
- Identificar em textual.
textos lidos e em
produções
próprias, orações - Estudo dirigido.
com a estrutura
sintática
sujeito- Atividade
verboindividual e em
complemento.
dupla.
- Atividades de
produção textual.
- Trabalho em
grupo.
- Aulas expositivas.
Provas
bimestrais.
Atividades
lúdicas.
- Observações
cotidianas.
- Anotações no
quadro branco.
Participação
em debates e
Conversas conversas
formais
e formais
e
informais.
informais.
- Debates.
-Ditado de palavras
e frases.

- Atividades de
revisão textual.
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Pontuação
em Períodos
Compostos

Escrever
textos
corretamente,
de acordo com
a
normapadrão,
com
estruturas
sintáticas
complexas no
nível da oração
e do período.

Organização
de
Períodos: Coesão - Inferir efeitos
e Coerência
de
sentido
decorrentes do
uso de recursos
de
coesão
sequencial.
(Conjunções e
articuladores
textuais).

-Projetos
interdisciplinares
- Leitura em voz .
alta e coletiva.
- Avaliação das
- Leitura silenciosa. atividades
diárias em sala
de aula.
Material
fotocopiado.
- Apresentações
orais
de
Recursos trabalho.
audiovisuais
no
geral.
-Rodas de leitura
e debate.
- Atividades com
dicionário.
-Soletrando.
- Atividades no livro
didático.
-Declamação de
poesias.
- Leitura de livros
literários.
-Projeto
Literário.
Leitura
notícias
reportagens.

Matemática
Período: 10/02 a 24/04
Disciplina: Matemática
Conteúdo
Programático
Números
Irracionais

Metas

Conhecer as
características que
determinam um
número irracional;
Compreender o
número
irracional “pi”
de
forma
geométrica.

de
e

1°Bimestre
Atividades
Programada
s
•

•

Explicação
do conteúdo
de forma
oral, com o
uso do
quadro
branco;
Utilização de
provas

Avaliação
Resolução de
atividades de
sala e
atividades do
livro didático;
Resolução de
lista de
exercícios
complementare
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Números
Reais

Organizar
todos
os
conjuntos
numéricos até
a composição
do
conjunto
dos números
reais.

Potências

Compreender a
potência de um
número real com
expoente natural;
Compreender a
potência de um
número real com
expoente inteiro
negativo;
Transformar e
simplificar uma
expressão.
Compreender a raiz
enésima de um
número real;
Compreender o
radical aritmético e
suas propriedades;
Simplificar radicais:
extração de fatores
do radicando;
Introduzindo um
fator externo no
radicando;
Adicionar
algebricamente dois
ou mais radicais;
Multiplicar
expressões com
radicais de mesmo
índice;
Dividir expressões
com radicais de
mesmo índice;
Multiplicar e dividir
expressões com
radicais com índices
diferentes;
Compreender a
potenciação de
expressão com
radicais;

Radicais

anteriores da
OBMEP;

Formação de
grupos
de
aprendizage
m.

s com base em
questões das
provas da
OBMEP;
Estudos
dirigidos; e
Prova
discursiva
e objetiva.
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Racionalizar
denominadores de
uma expressão
fracionária;
Simplificar
expressões com
radicais;
Compreender
as
potências
com expoente
racional .
Período: 27/04 a 07/07
Disciplina: Matemática
Conteúdo
Metas
Programático
Equações
2° grau

Função
Polinomial
1° grau

do

do

Reconhecer uma
equação do 2° grau
com uma incógnita;
Resolver equações
do 2°grau na forma
incompleta;
Resolver uma
equação do 2° grau
na forma completa;
Compreender as
raízes de uma
equação do 2° grau;
Relacionar as raízes
e os coeficientes da
equação ax² + bx +
c= 0;
Escrever uma
equação do 2° grau
quando
conhecemos as
duas raízes;
Reconhecer as
equações
biquadradas;
Reconhecer
equações
irracionais;
Resolver
sistemas
de
equações do 2°
grau.
Compreender os
sistemas de
coordenadas
cartesianas;

2°Bimestre
Atividades
Programada
s
•

•

Explicação
do conteúdo
de forma
oral, com o
uso do
quadro
branco;
Utilização de
provas
anteriores da
OBMEP;

Formação de
grupos
de
aprendizage
m.

Avaliação
Resolução de
atividades de
sala e
atividades do
livro didático;
Resolução de
lista de
exercícios
complementare
s com base em
questões das
provas da
OBMEP;
Estudos
dirigidos; e
Prova
discursiva
e objetiva.
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Compreensão
básica de função;
Reconhecer a
função polinomial do
1° grau;
Ler gráfico da
função polinomial do
1° grau no plano
cartesiano;
Verificar o zero (ou
raiz) da função do 1°
grau;
Analisar
o
gráfico de uma
função
polinomial do
1° grau .
Período: De 23/07 a 1/10
Disciplina: Matemática
3° Bimestre
Conteúdo
Metas
Atividades
Programático
Programada
s
• Explicação
Função
Reconhecer uma
do conteúdo
Polinomial do
função polinomial do
de forma
2° grau
2° grau ou função
oral, com o
quadrática;
uso do
Ler gráfico da
quadro
função quadrática;
branco;
Verificar os zeros
• Utilização de
(ou raízes) da
provas
função do 2° grau;
anteriores da
Verificar a
OBMEP;
concavidade da
Formação
parábola;
de grupos de
Verificar o ponto
aprendizagem.
máximo e ponto
mínimo;
Analisar o sinal
da função y=
ax² + bx+ c.
Segmentos
Aplicar o conceito
Proporcionais
de razão e
proporção;
Reconhecer os
segmentos
proporcionais;
Compreender o
conceito
de
feixe de retas
paralelas.
Figuras
Verificar as figuras
Semelhantes
semelhantes;

Avaliação
Resolução de
atividades de
sala e
atividades do
livro didático;
Resolução de
lista de
exercícios
complementare
s com base em
questões das
provas da
OBMEP;
Estudos
dirigidos; e
Prova
discursiva
e objetiva.

172
Verificar
e
aplicar
os
conceitos para
triângulos
semelhantes.
Relações
Definir o Teorema
Métricas
do
de Pitágoras;
Triângulo
Verificar
as
Retângulo
relações
métricas
no
triângulo
retângulo .
Período: De 02/10 a 16/12
Disciplina: Matemática
Conteúdo
Metas
Programático
Relações
Trigonométrica
s no Triângulo
Retângulo
Áreas
das
figuras
geométricas
planas
Circunferência
e círculo

Verificar
as
relações
Trigonométrica
s no Triângulo
Retângulo.
Calcular
as
áreas
de
algumas
figuras
geométricas.
Calcular o
comprimento de
uma circunferência;
Verificar as relações
métricas na
circunferência;
Verificar
e
definir
os
polígonos
regulares
inscritos
na
circunferência
.

Ciências
Período: 10/02 a 24/04
Disciplina: Ciências
Conteúdo
Programático
Matéria
energia

e

Metas

Compreender
que a Química
está

4° Bimestre
Atividades
Programada
s
•

•

Explicação
do conteúdo
de forma
oral, com o
uso do
quadro
branco;
Utilização de
provas
anteriores da
OBMEP;

Formação de
grupos
de
aprendizage
m.

1°Bimestre
Atividades
Programad
as
Aulas
expositivas e
dialogadas.

Avaliação
Resolução de
atividades de
sala e
atividades do
livro didático;
Resolução de
lista de
exercícios
complementare
s com base em
questões das
provas da
OBMEP;
Estudos
dirigidos; e
Prova
discursiva
e objetiva.

Avaliação
Provas.
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Mudanças de
estados físicos
Substancias x
misturas
Reações
químicas
Teoria atômica
de Dalton

relacionada ao
cotidiano.
Identificar
do
que
é
constituída toda
a matéria do
universo
e
diferenciar
substância de
misturas.
Cargas
Reconhecer
elétricas
que
as
transformações
Modelo
envolvem troca
atômico
de
de
energia
Rutherford
promovendo ou
não mudanças
de
estados
físicos.
Reconhecer a
importância e a
organização
dos elementos
químicos
(Tabela
periódica),
Ondas
assim
como
eletromagnétic
suas
as
propriedades.
Modelo
Identificar
os
atômico
de
modelos
bohr
atômicos.
Compreender
como ocorre as
aplicações dos
modelos
atômicos.
Reconhecer as
características
e como reagem
os elementos
químicos;
Identificar
características
e
diferenças
entre
ondas
eletromagnética
s
e
ondas
mecânicas.
Período: 27/04 a 07/07
Disciplina: Ciências

Atividades
individuais e
em grupo.
Leitura
dirigida
de
textos.
Dinâmicas
de formação
de opinião e
de
expressão
de
conheciment
os,
seminários,
debates,
filmes, entre
outras
atividades.
Trabalhos de
pesquisas.

2°Bimestre

Atividades
de fixação.
Apresentaç
ão
de
trabalhos.
Testes.

Participaçã
o
nos
debates.

174
Conteúdo
Programático
Ligações
químicas
–
iônicas,
covalentes e
metálicas.
Elementos
químicos
e
organização
da
tabela
periódica.
Reações
químicas.

Composição
da luz branca
e
cores
primárias da
luz.

Luz e cor dos
objetos.

Metas

Reconhecer e
distinguir
reagentes
e
produtos
de
uma
reação
química,
estabelecendo
proporções
entre
suas
massas.
Discutir
a
formação
de
novas
substâncias a
partir da quebra
e formação de
ligações entre
os elementos
químicos
Compreender
as evidências
que
a
luz
branca
é
formada
pela
união das luzes
primárias azul,
vermelha
e
verde. Provar
experimentalme
nte que a cor de
um objeto está
relacionada à
cor da luz que o
ilumina
Reconhecer que
as cores dos
ambientes
influenciam
n
Dinâmicas
de

Atividades
Programad
as
Aulas
expositivas e
dialogadas.

Avaliação
Provas.

Atividades
individuais e
em grupo.

Atividades
de fixação

Aulas práticas.

Trabalhos
individuais
e
em
grupos.

Dinâmicas de
formação de
opinião e
expressão de
conhecimento
s – debates,
seminários.

Testes.

Exposição e
discussão de
filmes.

Debates e
seminários
.
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formação
de
opinião
e
expressão
de
conhecimentos –
debates,
seminários.
a temperatura,
na claridade, no
bem estar, na
percepção e no
ofuscamento de
objetos.
Mecanismos e
Investigar
os
aparelhos de
mecanismos de
transmissão e
transmissão e
recepção de
recepção
de
imagem.
dados via ondas
de rádio, cabos
e via Internet,
identificando as
funções
de
objetos como
rádios,
televisão,
antenas,
satélites,
computadores,
rede de Internet
etc.
nos
processos de
transmissão de
imagem e som.
Radiações
Classificar as
eletromagnétic
radiações
as.
eletromagnética
s
por
suas
frequências e
comprimentos
de onda.
Período: De 23/07 a 1/10
Disciplina: Ciências
Conteúdo
Metas
Programático
História
da
genética
e
hereditariedad
e.

Compreender a
atuação
dos
gametas
na
transmissão de
informação
genética.
Associar
as
características

Trabalhos de
pesquisa.

Leitura
dirigida
textos.

Projetos.

de

3° Bimestre
Atividades
Programad
as
Aulas
expositivas e
dialogadas e
aulas práticas.

Avaliação
Provas.
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físicas entre as
gerações
de
uma
mesma
família
Noções
Conhecer
as
básicas
da
principais leis
genética
estabelecidas
mendeliana.
pela genética
mendeliana.
Ideias
Conhecer
as
evolucionistas
ideias
de
de Darwin e
Lamarck
e
Lamarck.
Darwin
considerando o
contexto
histórico
e
destacar
a
contribuição da
teoria
da
evolução e do
conceito
de
seleção natural
de Darwin.
Seleção
Associar
a
natural
e
transmissão de
evolução das
características
espécies.
genéticas
ao
surgimento de
variações em
uma
determinada
espécie.
Diversidade
Associar
o
biológica
e
surgimento de
variação
novas espécies
genética.
a
partir
de
espécies préexistentes.
Período: De 02/10 a 16/12
Disciplina: Ciências
Mutações
Associar
a
aleatórias
e
evolução
das
ancestral
espécies
á
comum.
descendência
com
modificações.
Seleção
Compreender
natural,
a influência do
ambiente
e
ambiente e da
adaptação.
competição na
seleção
de

Atividades
individuais e
em grupo.

Atividades
de fixação

Leitura dirigida
de textos.

Projetos.

Dinâmicas de
formação de
opinião e
expressão de
conhecimento
s – debates,
seminários.

Debates e
seminários
.

Exposição e
discussão de
filmes.

Trabalhos
individuais
e
em
grupo.

4° Bimestre
Trabalhos de
pesquisa.

Atividades
individuais e
em grupo.

Provas.

Debates e
seminários
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Unidades de
Conservação.

Meio ambiente
e
sustentabilida
de.

Mitigação de
problemas e
riscos
ambientais.
Fatores
envolvidos em
desequilíbrios
ambientais.
Poder público,
sociedade civil
e
meio
ambiente.

características
genéticas das
espécies.
Compreender a
ideia
de
ancestral
comum,
considerando
as modificações
das espécies ao
longo do tempo.
Compreender o
que
são
Unidades
de
Conservação.
Conhecer
os
principais tipos
de Unidades de
Conservação.
Diferenciar os
tipos
de
Unidades
de
Conservação.
Identificar
problemas
ambientais que
afetam
a
sociedade
e
examinar suas
causas,
apontando os
fatores
que
podem
colaborar com o
enfrentamento
dos problemas.
Identificar
iniciativas
individuais
e
coletivas para
minimizar
os
problemas
ambientais
identificados no
contexto local.
Compreender o
papel do poder
público e da
sociedade civil
na solução de
problemas
ambientais.

Aulas
expositivas e
dialogadas.

Testes.

Aulas
práticas.

Atividades
de fixação.

Exposição e
discussão de
filmes.

Trabalhos
individuais
e
em
grupo.

Dinâmicas de
formação de
opinião e
expressão de
conhecimento
s – debates,
seminários.

Projetos.
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História
Período: 10/02 a 24/04
Disciplina: História
Conteúdo
Programático
A República e o
poder
das
oligarquias.
Urbanização
e
industrialização.
Tensões
sociais
e
resistências

Metas

Descrever e
contextualizar os
principais aspectos
sociais, culturais,
econômicos e
políticos da
emergência da
República no
Brasil.
Caracterizar e
compreender
os ciclos da
história
republicana,
identificando
particularidad
es da história
local
e
regional
até
1954.
A Primeira Guerra Identificar e
Mundial.
relacionar as
Rússia:
do
dinâmicas do
czarismo
ao
capitalismo e suas
socialismo.
crises, os grandes
conflitos mundiais e
os conflitos
vivenciados na
Europa.
Identificar as
especificidade
s
e
os
desdobrament
os mundiais
da Revolução
Russa e seu
significado
histórico.
A
expansão Analisar a crise
econômica
dos capitalista de 1929
Estados Unidos.
e seus
desdobramentos

1°Bimestre
Atividades
Programad
as
Leitura
de
textos
e
imagens
documentais
. Análise e
interpretaçã
o dos fatos
históricos.
Atividades
de
aprendizage
m. Produção
de soluções
para
os
dilemas
sociais.

Avaliação
Debates,
apresentaçõ
es em grupo
e individual,
testes,
avaliações,
dissertações
,
estudos
dirigidos,
pesquisas,
relatórios,
dinâmicas.

Leitura
de
textos
e
imagens
documentais
. Análise e
interpretaçã
o dos fatos
históricos.
Atividades
de
aprendizage
m. Produção
de soluções
para
os
dilemas
sociais.

Debates,
apresentaçõ
es em grupo
e individual,
testes,
avaliações,
dissertações
,
estudos
dirigidos,
pesquisas,
relatórios,
dinâmicas.

Leitura
de
textos
e
imagens
documentais
. Análise e

Debates,
apresentaçõ
es em grupo
e individual,
testes,
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Os
regimes
totalitários na
Europa.

em relação à
economia global.
Descrever e
contextualizar
os processos
de
emergência
do fascismo e
do nazismo, a
consolidação
dos estados
totalitários e
as práticas de
extermínio
como
o
holocausto.
Período: 27/04 a 07/07
Disciplina: História
Conteúdo
Metas
Programático
A segunda Guerra
Mundial e a Criação
da ONU.
O mundo em guerra
novamente
Cotidian
o, resistência e
a busca pela
paz.

Discutir as
motivações que
levaram à criação
da ONU no
contexto do pósguerra e os
propósitos dessa
organização.
Analisar
aspectos da
Guerra Fria,
seus
principais
conflitos e as
tensões
geopolíticas
no interior dos
blocos
liderados por
soviéticos
e
estadunidens
es.
A Era Vargas e o Discutir o papel do
Período
trabalhismo como
Democrático.
força política, social
O fim da República e cultural no Brasil,
Oligárquica.
em diferentes
O Estado Novo.
escalas. (nacional,
O retorno à
regional, cidade,
Democracia.
comunidade).

interpretaçã
o dos fatos
históricos.
Atividades
de
aprendizage
m. Produção
de soluções
para
os
dilemas
sociais.

avaliações,
dissertações
,
estudos
dirigidos,
pesquisas,
relatórios,
dinâmicas.

2°Bimestre
Atividades
Programad
as
Leitura
de
textos
e
imagens
documentais
. Análise e
interpretaçã
o dos fatos
históricos.
Atividades
de
aprendizage
m. Produção
de soluções
para
os
dilemas
sociais.

Debates,
apresentaçõ
es em grupo
e individual,
testes,
avaliações,
dissertações
,
estudos
dirigidos,
pesquisas,
relatórios,
dinâmicas.

Leitura
de
textos
e
imagens
documentais
. Análise e
interpretaçã
o dos fatos
históricos.
Atividades

Debates,
apresentaçõ
es em grupo
e individual,
testes,
avaliações,
dissertações
,
estudos
dirigidos,

Avaliação

180
Identificar as
transformações
sobre as questões
de diversidade no
Brasil durante o
século XX.
Analisar
processos
sociais,
econômicos,
culturais
e
políticos
do
Brasil a partir
de 1946.
Período: De 23/07 a 1/10
Disciplina: História
Conteúdo
Metas
Programático
O Mundo Dividido.
A Guerra Fria.
Conflitos,
revoluções
e
contestações.
Independências na
Ásia e na África.
A
democratizaçã
o do Leste
Europeu

Ditaduras
América Latina.

Caracterizar e
discutir as
dinâmicas do
colonialismo no
continente africano
e asiático e as
lógicas de
resistência das
populações locais
diante das
questões
internacionais.
Identificar e
analisar aspectos
da Guerra Fria,
seus principais
conflitos e as
tensões
geopolíticas no
interior dos blocos
liderados por
soviéticos e
estadunidenses.
Descrever e
avaliar
os
processos de
descolonizaçã
o na África e
na Ásia.
na Compreender o
processo que
resultou na ditadura
civil-militar no Brasil

de
aprendizage
m. Produção
de soluções
para
os
dilemas
sociais.

3° Bimestre
Atividades
Programad
as
Leitura
de
textos
e
imagens
documentais
. Análise e
interpretaçã
o dos fatos
históricos.
Atividades
de
aprendizage
m. Produção
de soluções
para
os
dilemas
sociais.

Leitura
de
textos
e
imagens
documentais

pesquisas,
relatórios,
dinâmicas.

Avaliação
Debates,
apresentaçõ
es em grupo
e individual,
testes,
avaliações,
dissertações
,
estudos
dirigidos,
pesquisas,
relatórios,
dinâmicas.

Debates,
apresentaçõ
es em grupo
e individual,

181
O golpe de 1964 e
os anos de chumbo
no Brasil.
Outras
ditaduras
na
América
do
Sul.

e discutir a
. Análise e
emergência de
interpretaçã
questões
o dos fatos
relacionadas à
históricos.
memória e à justiça Atividades
sobre os casos de
de
violação dos
aprendizage
direitos humanos.
m. Produção
Comparar as
de soluções
características
para
os
dos regimes
dilemas
ditatoriais
sociais.
latinoamericanos,
com especial
atenção para
a
censura
política,
a
opressão e o
uso da força,
bem
como
para
as
reformas
econômicas e
sociais e seus
impactos.
Período: De 02/10 a 16/12
Disciplina: História
4° Bimestre
Conteúdo
Metas
Atividades
Programático
Programad
as
Redemocratização. Discutir o papel da Leitura
de
O
processo
de mobilização da
textos
e
redemocratização.
sociedade
imagens
Eleições livres e brasileira do final
documentais
diretas e os desafios do período ditatorial . Análise e
atuais.
até a Constituição
interpretaçã
A globalização
de 1988.
o dos fatos
e a América
Analisar as
históricos.
Latina.
transformações
Atividades
políticas,
de
econômicas,
aprendizage
sociais e culturais
m. Produção
de 1989 aos dias
de soluções
atuais, identificando para
os
questões
dilemas
prioritárias para a
sociais.
promoção da
cidadania e dos
valores
democráticos.

testes,
avaliações,
dissertações
,
estudos
dirigidos,
pesquisas,
relatórios,
dinâmicas.

Avaliação
Debates,
apresentaçõ
es em grupo
e individual,
testes,
avaliações,
dissertações
,
estudos
dirigidos,
pesquisas,
relatórios,
dinâmicas.
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Analisar as
transformações nas
relações políticas
locais e globais
geradas pelo
desenvolvimento
das tecnologias
digitais de
informação e
comunicação.
Discutir as
motivações de
adoção de
diferentes políticas
econômicas na
América Latina,
assim como seus
impactos sociais
nos países da
região.
O
Mundo
Contemporâneo.
Conflitos, tensões e
levantes populares.
Avanços
e
dilemas
contemporâne
os.

Identificar e
relacionar as
dinâmicas do
capitalismo e suas
crises, os grandes
conflitos mundiais e
os conflitos
vivenciados na
Europa.
Analisar as
mudanças e
permanências
associadas ao
processo de
globalização,
considerando os
argumentos dos
movimentos críticos
às políticas globais.
Analisar os
aspectos
relacionados ao
fenômeno do
terrorismo na
contemporaneidade
, incluindo os
movimentos
migratórios e os
choques entre
diferentes grupos e
culturas.

Leitura
de
textos
e
imagens
documentais
. Análise e
interpretaçã
o dos fatos
históricos.
Atividades
de
aprendizage
m. Produção
de soluções
para
os
dilemas
sociais.

Debates,
apresentaçõ
es em grupo
e individual,
testes,
avaliações,
dissertações
,
estudos
dirigidos,
pesquisas,
relatórios,
dinâmicas.

183
Discutir
as
diversidades
identitárias e
seus
significados
históricos no
início
do
século
XXI,
combatendo
qualquer
forma
de
preconceito e
violência.
Geografia
Período: 10/02 a 24/04
Disciplina: Geografia
Conteúdo
Programático
Continentes,
oceanos e mares,
relevo,
clima
e
vegetação.
Gráficos, imagens de
satélite,
anamorfoses
e
mapas
com
informações sobre
diversidade,
desigualdades
sociais
e
geopolíticas
do
espaço mundial.
As
revoluções
técnico-científicas,
cadeias industriais,
fontes de energia e
consequência do uso
dos
recursos
naturais.
Globalização
e
desenvolvimento
tecnológico:
aproximação entre
as nações e os
povos e influência de
culturas
hegemônicas e seus
impactos.
Blocos
econômicos

Metas

Utilizar a linguagem
cartográfica para
obter informações,
representar
e
analisar
a
espacialidade de
fenômenos
geográficos.
Compreender
o
uso
das
tecnologias digitais
de forma reflexiva.
Compreender
o
processo
de
desenvolvimento
industrial,
a
revolução
tecnológica e sua
influência
no
mundo globalizado.
Analisar a atuação
das
corporações
internacionais
e
das organizações
econômicas
e
mundiais
no
processo
de
globalização.
Explorar fatos e
situações
para
compreender
a
integração mundial

1°Bimestre
Atividades
Programada
s
Atividades orais.
Dinâmicas para a
fixação do conteúdo.
Atividades em grupo
para incentivar a
socialização.

Utilização
de
imagens, mapas,
atlas.
Produção textual.
Leitura e atividades
do livro didático.
Análise de textos e
outros
instrumentos
linguísticos
para
auxiliar
nas
aprendizagens.
Pesquisas
em
diferentes fontes.
Aula invertida.
Filme.

Avaliação
Avaliações orais.
Atividades
em
grupo.
Participação nas
aulas.

Avaliação
multidisciplinar.
Prova bimestral.
O processo
de
avaliação
será
contínuo e
diagnóstico
.
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mundiais,
empresas
internacionais,
organizações
econômicas e a
atuação
nos
modos de vida
das
populações.

(econômica,
política e cultural).
Analisar, sintetizar
e apresentar dados
e
informações
sobre diversidade,
diferenças
e
desigualdades, no
intuito
de
desenvolver
a
autonomia e o
senso crítico para a
compreensão e a
aplicação
do
raciocínio
geográfico
na
análise
da
ocupação humana
e na produção do
espaço.
Entender
o
conceito de bloco
econômico
e
diferenciar
suas
modalidades,
identificando
as
vantagens
e
desvantagens dos
mesmos.

Período: 27/04 a 07/07
Disciplina: Geografia
Conteúdo
Programático
Urbanização,
industrialização
, desigualdade
social
e
a
cadeia
produtiva dos
recursos
naturais
e
energéticos
mundiais.

Metas

Compreender
o
processo histórico
de
urbanização
dentro do contexto
do
desenvolvimento
do capitalismo.
Entender
os
processos
de
industrialização e
evolução agrícola e
a relação entre
eles.
Relacionar
os
problemas da fome
e da desnutrição
com
a

2°Bimestre
Atividades
Programada
s
Atividades orais.
Dinâmicas para a
fixação do conteúdo.
Atividades em grupo
para incentivar a
socialização.

Utilização
de
imagens, mapas,
atlas.
Produção textual.
Leitura e atividades
do livro didático.
Análise de textos e
outros
instrumentos
linguísticos
para

Avaliação
Avaliações orais.
Atividades
em
grupo.
Participação nas
aulas.

Avaliação
multidisciplinar.
Prova bimestral.
O processo
de
avaliação
será
contínuo e
diagnóstico
.
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desigualdade
social
e
a
distribuição
de
renda.
Relaciona
a
evolução
tecnológica com as
transformações no
trabalho.
Identificar as
principais
característica
s da matriz
energética
mundial,
analisando os
impactos
ambientais
gerados pelas
diferentes
fontes
de
energia.
Período: De 23/07 a 1/10
Disciplina: Geografia
Conteúdo
Metas
Programático

auxiliar
nas
aprendizagens.
Pesquisas
em
diferentes fontes.
Aula invertida.
Filme.

Transformações
territoriais, fronteiras
e
intercâmbios
históricos e culturais
entre Europa, Ásia e
Oceania.
Identidade
e
interculturalidades
regionais:
Europa,
Ásia e Oceania.
Localização,
regionalização
e
características
do
espaço
natural.
Aspectos
demográficos,
políticos, sociais e
econômicos.
Reconfiguração do
espaço político e
econômico
da
Europa.

Atividades orais.
Dinâmicas para a
fixação do conteúdo.
Atividades em grupo
para incentivar a
socialização.

Localizar,
identificar
e
analisar
as
características
físicas e territoriais
dos
continentes:
Europa,
Ásia,
Oceania e
Antártida.
Identificar aspectos
físicos, ambientais,
demográficos,
políticos, sociais e
econômicos
do
continente
europeu.
Compreender sob
o ponto de vista
histórico
as
consequências das
grandes
navegações e as
formações
dos
impérios europeus
no
continente

3° Bimestre
Atividades
Programada
s

Utilização
de
imagens, mapas,
atlas.
Produção textual.
Leitura e atividades
do livro didático.
Análise de textos e
outros
instrumentos
linguísticos
para
auxiliar
nas
aprendizagens.
Pesquisas
em
diferentes fontes.
Aula invertida.
Filme.

Avaliação
Avaliações orais.
Atividades
em
grupo.
Participação nas
aulas.

Avaliação
multidisciplinar.
Prova bimestral.
O processo
de
avaliação
será
contínuo e
diagnóstico
.
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asiático
e
na
Oceania.
Identificar
as
principais
transformações
que ocorreram no
território europeu
em decorrência das
guerras mundiais e
da Guerra Fria.
Reconhecer e
analisar
os
principais
conflitos que
ocorreram em
países
do
Leste
Europeu e da
ex-URSS
após
sua
dissolução.
Período: De 02/10 a 16/12
Disciplina: Geografia
Conteúdo
Metas
Programático
Localização,
regionalização
e
características
do
espaço
natural.
Aspectos
demográficos,
políticos, sociais e
econômicos,
com
ênfase nos Tigres
Asiáticos, China e
Japão. Diversidade
cultural,
conflitos
étnicos, políticos e
religiosos.
Cartografia:
localização
e
regionalização.
Aspectos
demográficos,
políticos, sociais e
econômicos,
com
ênfase na Austrália e
Nova Zelândia.
Cartografia:
localização
geográfica. A

Identificar
e
relacionar aspectos
físicos, ambientais,
demográficos,
políticos, sociais e
econômicos
do
continente asiático.
Entender
as
características dos
principais conflitos e
movimentos
separatistas
do
continente asiático.
Analisar
o
crescimento
econômico e a atual
situação
de
protagonismo
da
China no cenário
mundial.
Identificar
e
relacionar aspectos
físicos, ambientais,
demográficos,
políticos, sociais e

4° Bimestre
Atividades
Programada
s
Atividades orais.
Dinâmicas para a
fixação do conteúdo.
Atividades em grupo
para incentivar a
socialização.

Utilização
de
imagens, mapas,
atlas.
Produção textual.
Leitura e atividades
do livro didático.
Análise de textos e
outros
instrumentos
linguísticos
para
auxiliar
nas
aprendizagens.
Pesquisas
em
diferentes fontes.
Aula invertida.
Filme.

Avaliação
Avaliações orais.
Atividades
em
grupo.
Participação nas
aulas.

Avaliação
multidisciplinar.
Prova bimestral.
O processo
de
avaliação
será
contínuo e
diagnóstico
.
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participação
brasileira
Antártida.
Questões
ambientais
pesquisas
científicas
continente.
Tratado
Antártida:
conflitos
interesses
globais.

na
e
no
da
de

econômicos
Oceania.

da

Compreender
o
processo
de
ocupação
da
Oceania.
Entender a atual
situação
dos
aborígenes e dos
maoris na Austrália e
na Nova Zelândia,
respectivamente.
Conhecer
as
principais
características
da
economia
da
Oceania,
principalmente
da
Austrália e da Nova
Zelândia.
Reconhecer
a
participação
dos
países da Oceania
no bloco econômico
da Apec.
Pesquisar aspectos
físicos, ambientais
do
continente
Antártico e o Tratado
da Antártida.

Educação Física
Período: 10/02 a 24/04
Disciplina: Educação Física
Conteúdo
Metas
Programático

1°Bimestre
Atividades
Avaliaçã
Programada
o
s
- Jogos cooperativos - Movimento
- Aulas Práticas de
de
iniciação
ao corporal, esportes e iniciação a prática - Textos com
handebol;
jogos;
desportiva;
exercício;
- Aulas teóricas com - Benefícios da
abordagem
ao
prática de atividades
Handebol (histórico do
esporte
e
regras físicas;
básicas);

- Importância da
- Avaliação do IMC dos atividade física
alunos
(preventiva
terapêutica e de
Distúrbios qualidade de vida);
alimentares,
definições;

Aulas
de
treinamento
funcional com o
uso de câmaras de
ar de bicicleta e o
uso de pneus de
carros e ônibus;

- Participação
nas
aulas
práticas;
- Entrega
trabalhos;

de

Prova
- Aulas práticas de bimestral dos
alongamento
e conhecimentos
ginástica com o adquiridos no
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- Orientações para
- Anorexia e Bulimia a prática corporal
Nervosa.
saudável;
- Jogos Interclasses.

uso
colchonetes;

de decorrer
bimestre.

do

Competições
desportivas lúdicas
para socialização;
- Aulas expositivas
sobre os temas
propostos.

Período: 27/04 a 07/07
Disciplina: Educação Física
Conteúdo
Metas
Programático
- Jogos cooperativos x - Movimento
competitivos
de corporal, esportes e
iniciação ao futsal;
jogos;
- Trabalho de pesquisa
- Benefícios da
sobre
saúde
e
prática de atividades
qualidade de vida;

físicas;

- Jogos Interclasses
(organização
e - Importância da
culminância
do atividade física
(preventiva
projeto);

terapêutica e de
Distúrbios qualidade de vida);

alimentares, TCAP e
TOC;

- Orientações para
a prática corporal
Distúrbios
saudável;

alimentares,
DISMOFIA
MUSCULAR
ORTOREXIA.

E

- Jogos Interclasses.

2°Bimestre
Atividades
Avaliaçã
Programada
o
s
- Aulas Práticas de
iniciação a prática - Textos com
desportiva;
exercício;
Aulas
de
treinamento
funcional com o
uso de câmaras de
ar de bicicleta e o
uso de pneus de
carros e ônibus;
- Aulas práticas
alongamento
ginástica com
uso
colchonetes;

de
e
o
de

- Participação
nas
aulas
práticas;
- Entrega
trabalhos;

Prova
bimestral dos
conhecimentos
adquiridos no
decorrer
do
bimestre.

Competições
desportivas lúdicas
para socialização;
- Aulas expositivas
sobre os temas
propostos.

Período: De 23/07 a 1/10
Disciplina: Educação Física
Conteúdo
Metas
Programático

3° Bimestre
Atividades
Programada
s

de

Avaliaçã
o
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Conhecimentos
sobre o corpo

Pesquisar
e
estudar
os
benefícios que
•Noções
de a
atividade
nutrição
e física regular
alimentação
exerce sobre o
saudável
corpo humano,
tendo em vista
•Conhecimentos
a promoção da
sobre o corpo e seu saúde
desenvolvimento
(aspectos
físicos,
biológicos, culturais,
históricos, políticos,
religiosos e sociais)

Atividades em
quadra e sala.

Estudo
Dirigido
Texto e
Atividades

Esporte de invasão Compreender
(BASQUETE)
criticamente as
transformaçõe
•Regras básicas e s
sociais
suas possibilidades relacionadas
de adaptação na ao
esporte,
escola
participando de
•Fundamentos
forma
técnicos e táticos consciente das
das
modalidades modalidades
praticadas.
propostas.

Atividades em
quadra e sala

Avaliação
Escrita
Teste
prático
Atividade
s
em
quadra

Danças
Conhecer as
•Característica
características
s gerais das
básicas e os
danças
de
elementos que
salão
constituem a
experimentada
tradição
das
s
(ritmos,
danças
de
gestos,
salão.
coreografias e
músicas)
Período: De 02/10 a 16/12
Disciplina: Geografia
Conteúdo
Metas
Programático

Atividades em
quadra e sala

Textos e
atividades
Trabalho
Escrito

Lutas

•Identificar
a
diversidade
•Aspectos históricos das
lutas
e diversidade cultural espalhadas
das lutas no mundo
pelo mundo e
vivenciar
•Característica
algumas
s gerais das
manifestações
lutas ocidentais
reconhecendo

4° Bimestre
Atividades
Programada
s
Atividades em
quadra e sala.

Avaliaçã
o
Estudo
Dirigido
Atividade
s
em
quadra
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(códigos,
rituais,
elementos
técnico-táticos,
indumentária,
materiais
e
instalações)
Esporte de invasão
(VÓLEI)

suas principais
característica

Compreender
criticamente as
transformaçõe
•Regras básicas e s
sociais
suas possibilidades relacionadas
de adaptação na ao
esporte,
escola.
participando de
forma
•Fundamentos
consciente das
técnicos
e
modalidades
táticos
das
propostas.
modalidades
praticadas.
Práticas corporais •Característica
de aventura
s gerais das
práticas
•Conhecer
e
corporais
de
vivenciar
aventura
na
algumas
natureza
práticas
corporais
de
aventura
na
natureza
adaptando tais
práticas
ao
contexto
da
escola.
Inglês
Período: 10/02 a 24/04
Disciplina: Inglês
Conteúdo
Metas
Programátic
o
Interagir em situações
PalavrasCognatas. de intercâmbio oral,
demonstrando
-Revisão:
iniciativa para utilizar a
PastSimple /
-Health Problems. língua inglesa.
Solicitar
-Modal Verbs
esclarecimentos em
(Should, Must,
língua inglesa sobre o
Can, Could, Will,
que não entendeu e o
Would).
significado de palavras

Atividades em
quadra e sala.

Atividades em
quadra e sala

Avaliação
Escrita
Teste
prático
Atividade
s
em
quadra

Trabalho
escrito
Atividade
s
em
quadra

1°Bimestre
Atividades
Programada
s
Práticas de
Skimming and
Scanning.
- Práticas de
Listening (Escuta).
- Práticas de
Wrinting (Escrita).
- Práticas de
Speaking (Fala).
- Práticas de
Reading (Leitura).

Avaliação
- Avaliação
escrita.
- Trabalho
individual.
- Trabalho em
duplas.
- Ativ.
Multidisciplinar.
- Avaliações orais
e escritas.
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ou expressões
desconhecidas.
Reconhecer, com o
apoio de palavras
cognatas e pistas do
contexto discursivo, o
assunto e as
informações principais
em textos orais.
Aplicar os
conhecimentos da
língua inglesa para
falar de si e de outras
pessoas, explicitando
informações pessoais
e características
relacionadas a gostos,
preferências e rotinas.
Interagir em situações
de intercâmbio oral
para realizar as
atividades em sala de
aula, de forma
respeitosa e
colaborativa, trocando
ideias e engajando-se
em brincadeiras e
jogos.
Mobilizar
conhecimentos prévios
para compreender
texto oral.

- Práticas de
Translation
(Tradução).
- Anotações no
quadro branco.
- Aulas expositivas.
- Material
fotocopiado.
- Situações de
diálogo em sala.
- Recursos
audiovisuais no
geral.
- Uso de dicionário.
- Uso do livro
didático.
- Utilização de
expressões em sala.

- Observação
cotidiana.

Antecipar
o
sentido global
de textos em
língua inglesa
por inferências,
com base em
leitura rápida,
observando
títulos,
primeiras
e
últimas frases
de parágrafos e
palavras-chave
repetidas.
Período: 27/04 a 07/07
Disciplina: Inglês
Conteúdo
Programátic
o
Natural Disasters/
The Weather.
- Present Perfect.

Metas
-

Identificar a(s)
informação(ões
)-chave de

2°Bimestre
Atividades
Programada
s
Práticas de
Skimming and
Scanning.

Avaliação
- Avaliação
escrita.
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- Past Simple X
Present Perfect.
-Reflexive Pronouns.
- Kinds of Movie.
-

-

-

-

-

partes de um
texto em língua
inglesa
(parágrafos).
Selecionar, em
um texto, a
informação
desejada como
objetivo de
leitura.
Analisar o
alcance da
língua inglesa e
os seus
contextos de
uso no mundo
globalizado.
Reconhecer,
nos novos
gêneros digitais
(blogues,
mensagens
instantâneas,
tweets, entre
outros), novas
formas de
escrita
(abreviação de
palavras,
palavras com
combinação de
letras e
números,
pictogramas,
símbolos
gráficos, entre
outros) na
constituição das
mensagens.
Utilizar
conectores
indicadores de
adição,
condição,
oposição,
contraste,
conclusão e
síntese como
auxiliares na
construção da
argumentação
e
intencionalidad
e discursiva.
Debater sobre a
expansão da

- Práticas de
Listening (Escuta).
- Práticas de
Wrinting (Escrita).
- Práticas de
Speaking (Fala).
- Práticas de
Reading (Leitura).
- Práticas de
Translation
(Tradução).
- Anotações no
quadro branco.
- Aulas expositivas.
- Material
fotocopiado.
- Situações de
diálogo em sala.
- Recursos
audiovisuais no
geral.
- Uso de dicionário.
- Uso do livro
didático.
- Utilização de
expressões em sala.

- Trabalho
individual.
- Trabalho em
duplas.
- Ativ.
Multidisciplinar.
- Avaliações orais
e escritas.
- Observação
cotidiana.
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língua inglesa
pelo mundo.

Período: De 23/07 a 1/10
Disciplina: Inglês
Conteúdo
Metas
Programátic
o
Word Formation:
Prefixes, Suffixes. /
-Noun Phrases.
- Relative Pronouns:
Who, Which, That.
- Passive Voice.

Analisar a importância
da língua inglesa para
o desenvolvimento das
ciências (produção,
divulgação e discussão
de novos
conhecimentos), da
economia e da política
no cenário mundial.
- Usar corretamente os
pronomes reflexivos.
- Deduzir o significado
de palavras e
expressões pelo
contexto de uso.
- Intensificar a leitura e
interpretação de textos
orais e escritos.
- Ampliar e aperfeiçoar
o vocabulário através
de textos diversos.

Período: De 02/10 a 16/12
Disciplina: Inglês
Conteúdo
Metas
Programátic
o
Word Formation:
Prefixes X Suffixes.
- Conditional
sentences
- Collocations.
- Leisure Activities.
- Indoor Activities.

Outdoor
Activities.

Conhecer e usar
corretamente os
pronomes relativos
com: Relativesclauses.
- Usar, conhecer os
modal verbs.
- Leitura e
interpretações de
textos.
- Conhecer as
particularidades do
verbo should.

3° Bimestre
Atividades
Programada
s
Práticas de
Skimming and
Scanning.
- Práticas de
Listening (Escuta).
- Práticas de
Wrinting (Escrita).
- Práticas de
Speaking (Fala).
- Práticas de
Reading (Leitura).
- Práticas de
Translation
(Tradução).
- Anotações no
quadro branco.
- Aulas expositivas.
- Material
fotocopiado.
- Situações de
diálogo em sala.
- Recursos
audiovisuais no
geral.
- Uso de dicionário.
- Uso do livro
didático.
- Utilização de
expressões em sala.

4° Bimestre
Atividades
Programada
s
Práticas de
Skimming and
Scanning.
- Práticas de
Listening (Escuta).
- Práticas de
Wrinting (Escrita).
- Práticas de
Speaking (Fala).
- Práticas de
Reading (Leitura).

Avaliação
- Avaliação
escrita.
- Trabalho
individual.
- Trabalho em
duplas.
- Ativ.
Multidisciplinar.
- Avaliações orais
e escritas.
- Observação
cotidiana.

Avaliação
- Avaliação
escrita.
- Trabalho
individual.
- Trabalho em
duplas.
- Ativ.
Multidisciplinar.
- Avaliações orais
e escritas.

Observaçã
o cotidiana.
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- Aprimorar a
aprendizagem da
língua através de
vocabulário.
- Identificar e empregar
vocabulário referente
as partes de um carro.
- Ler e identificar
elementos textuais:
Newspaper.
- Elaborar frases com
WH questions;
- Revisar o uso dos
artigos definidos e
indefinidos.
- Conhecer e usar as
particularidades do
presente perfect.
- Empregar
corretamente o uso de
disabilities.
- Ampliar a
aprendizagem através
de vocabulário.
- Elaborar frases
empregando yes/no
questions.
- Ler e interpretar
textos diversos na
língua inglesa.
- Reconhecer as
particularidades do
presente perfect.
- Conhecer e usar as
contidionalsentences.

Arte
Período: 10/02 a 24/04
Disciplina: Arte
Conteúdo
Metas
Programático
• Impressionismo:
Início das grandes
tendências de arte
no século XX
• Expressionismo
tendência para
produzir em linhas e
cores sentimentos
mais dramáticos do
homem
• Cubismo:
abandono da
perspectiva; cubismo

- Práticas de
Translation
(Tradução).
- Anotações no
quadro branco.
- Aulas expositivas.
- Material
fotocopiado.
- Situações de
diálogo em sala.
- Recursos
audiovisuais no
geral.
- Uso de dicionário.
- Uso do livro
didático.

- Utilização
de
expressões
em sala.

1°Bimestre
Atividades
Programadas

Avaliação

• Aulas
• Aulas expositivas, • Avaliação contínua e
teóricas;
com o auxílio do
processual
com
participação
nas
• Aulas
Data show.
atividades
práticas
expositivas,
• Aulas Práticas, em
individuais e em grupos.
com o auxílio
pares:
do
• Desenhos.
Atividades
• Avaliação Somativa
Data show.
xerocopiadas,
• Aulas
pinturas de obras • Avaliação do caderno.
Práticas em estudadas,
• Apresentações.
duplas:
cruzadinhas, caça- Conversas
• Trabalho em palavras,
e
leituras individuais
grupos.
de imagens como acompanhamento

método

de
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analítico e cubismo
sintético (construção
e colagem)
• Introdução ao
Desenho.

observação,
individual
releituras
de necessário).
imagens através de
pinturas
e
montagem através
de
diferentes
técnicas (mosaico,
colagem, recortes),
confecção
do
círculo cromático;

)se

• Desenhos.
• Estudo dirigido.
• Seminários.

Período: 27/04 a 07/07
Disciplina: Arte
Conteúdo
Metas
Programático
• Aspectos da arte
africana relacionados
ao Cubismo
• Abstracionismo:
relação de
elementos da
linguagem visual
(ponto, linha e plano)
• Abstracionismo:
relação de elementos
da linguagem visual
(ponto, linha e plano)
• Corentes teatrais
do século XX , na
Europa: Novas
tendências teatrais
na Europa;
Influências do teatro
oriental no teatro do
século XX

2°Bimestre
Atividades
Programadas

• Aulas
• Aulas expositivas,
teóricas;
com auxílio do
• Aulas
Data show.
expositivas,
• Aulas Práticas, em
com o auxílio
pares:
do
Atividades
Data show.
xerocopiadas,
• Aulas
pinturas de obras
Práticas em estudadas, leituras
duplas:
de imagens como
• Trabalho em método
de
grupos.
observação,
• Recuperação releituras
de
contínua.

Avaliação
• Avaliação contínua e
processual
com
participação
nas
atividades
práticas
individuais e em grupos.
• Desenhos.
• Avaliação Somativa.
• Avaliação do caderno.
• Apresentações.
• Conversas individuais e
acompanhamento
individual
(se
necessário).

imagens através de
pinturas
e
montagem através
de
diferentes
técnicas (mosaico,
colagem, recortes).
• Confecção
de
artesanatos a partir
de
materiais
recicláveis;
• Estudo dirigido.
• Seminários.
• Desenhos.

Período: De 23/07 a 1/10
Disciplina: Arte
Conteúdo
Metas
Programático

3° Bimestre
Atividades
Programadas

Avaliação
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• Dadaísmo: signo e
significado em
obras de Marcel
Duchamp e
Readymade
(Paradigmas da
arte
contemporânea)
• Surrealismo:
valorização de
pesquisas
científicas;
inconsciente e
sonhos em
expressões
artísticas
• Dança Cênica na
Idade
Contemporânea
(séculos XIX a XXI)

• Aulas
• Aulas expositivas,
teóricas;
com auxílio do
• Aulas
Data show.
expositivas,
• Aulas Práticas, em
com o auxílio
pares:
do
Atividades
Data show.
xerocopiadas,
• Aulas
pinturas de obras
Práticas em estudadas, leituras
duplas:
de imagens como
• Trabalho em método
de
grupos.
observação,
• Recuperação releituras
de
contínua.

• Avaliação contínua e
processual
com
participação
nas
atividades
práticas
individuais e em grupos.
• Desenhos.
• Avaliação Somativa.
• Avaliação do caderno.
• Apresentações.
• Conversas individuais e
acompanhamento
individual
(se
necessário).

imagens através de
pinturas
e
montagem através
de
diferentes
técnicas (mosaico,
colagem, recortes).
• Seminários.
• Estudo dirigido.
• Criação
de
desenhos
de
acordos com os
conceitos
aprendidos;

Período: De 02/10 a 16/12
Disciplina: Arte
Conteúdo
Metas
Programático
• OpArt/Pop Art.
• Arte concreta.
• Arte
Contemporânea no
Brasil e no Distrito
Federal
• Desenho:
perspectiva.
• Instrumentos
musicais não
convencionais
(monocórdio,
xilofone, garrafone,
flautas com canos de
PVC, entre outros).

4° Bimestre
Atividades
Programadas

• Aulas
• Aulas expositivas,
teóricas;
com auxílio do
• Aulas
Data show.
expositivas,
• Aulas Práticas, em
com o auxílio
pares:
do
Atividades
Data show.
xerocopiadas,
• Aulas
pinturas de obras
Práticas em estudadas, leituras
duplas:
de imagens como
• Trabalho em método
de
grupos.
observação,
• Recuperação releituras
de
contínua.

Avaliação
• Avaliação contínua e
processual
com
participação
nas
atividades
práticas
individuais e em grupos.
• Desenhos.
• Avaliação Somativa.
• Avaliação do caderno.
• Apresentações.

Conversas
individuais
e
acompanhamento
individual
(se
imagens através de necessário).
pinturas
e
montagem através
de
diferentes
técnicas (mosaico,
colagem, recortes).
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• Confecção
instrumentos
musicais
(recicláveis).
• Seminários.
• Estudo dirigido.
• Criação
desenhos
acordos com
conceitos
aprendidos;

de

de
de
os

Plano de Ação do EJA Primeiro Segmento
Período: 10/02 a 07/07
Disciplina: Língua Portuguesa1° Semestre
Conteúdo
Metas
Atividades
Programático
Programa
das
Quem sou eu,
Resgate
da
• Apresent
documento
de
identidade dos
ação e
identificação
e
educandos,
estudo do
nome próprio.
para conhecêRG de
los
e
cada
possibilitar
aluno.
inter-relação
Entrevista
dos colegas;
com lista
do
contexto
com
os
oral,
retirar
hobbies de
temas
e
cada
palavras
aluno.
geradoras
para escritaleitura.
Alfabeto
maiúsculo
minúsculo.

e

Conhecer
distinguir
letras
alfabeto.

e
as
do

Apresent
ação do
alfabeto
com os
tipos de
letras:
cursiva
maiúscul
ae
minúscul
a.
Utilização
do alfabeto
móvel.
•

Avaliação
Avaliar
a
participaçã
o
e
interação
entre
os
educandos
durante a
aula e a
realização
das
atividades
em
sala.
Avaliar
conhecime
ntos
prévios dos
alunos.
Avaliar
o
conhecime
nto prévio
de
cada
aluno
sobre
as
letras
do
alfabeto.
Avaliar
a
participaçã
o
e
desenvolvi
mento das
atividades.
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Emprego
adequado
letras.

Vogais
consoantes.

das

e

Alfabetizar
priorizando
método
fonético.

Alfabeto
móvel,
cruzadinh
ae
atividade
s
diversas
treinando
as letras.
Leitura oral
e coletiva
das
palavras.
•

o

Identificar
e
diferenciar as
vogais
das
consoantes
em
uma
palavra.

•

•

Prática
discursiva:
as
características do
texto oral.

Montagem
palavras,

de

Trabalhar
a
expressão oral
desenvolvend
o habilidades
para
emitir
opiniões, com
clareza.

Escrita das
palavras
corretamente,

Recorte
de
revistas
de
palavras
com
vogais e
consoant
es.
Bingo da
letra
inicial
usando
apenas
palavras
iniciadas
com
vogais e
consoant
es.

Dramatizaç
ão
de
modalidad
es
diferentes
de prática
discursiva
como:
entrevista
de
emprego e
reunião de
pais.
• Criação
de texto
como:

Observar
se a turma
realiza as
atividades
propostas
com
atenção e
se
tem
dificuldade
s
em
empregar
as
letras
corretamen
te
nas
palavras.
Analisar se
os alunos
consegue
m
identificar
as letras do
alfabeto
relacionan
do-as com
o fonema
inicial de
cada
palavra
diferencian
do vogais e
consoantes
.

Avaliar as
habilidades
de
interpretaç
ão
dos
textos
orais.

Avaliar
a
escrita
correta das
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sentenças
e
pequenos textos.

criar e ler
pequenos
textos, visando
a escrita.

Leitura,
interpretação de
textos
dos
gêneros:
parlendas,
quadrinhos,
cartaz,
textos
informativos,
notícias.

Ler
e
diferenciar os
tipos de textos
estudados.

Sinais
pontuação.

de

Utilizar
corretamente
a acentuação
na escrita de
palavras
usuais

Encontros
vocálicos orais e
nasais.

Diferenciar
encontros
vocais orais e
nasais
nas
palavras.
Identificar os
encontros
consonantais
nas palavras.

Encontros
consonantais

recados
e
bilhetes.
Leitura
coletiva
dos textos
criados
pelos
alunos.
• Leitura
oral
individual
e coletiva
de
parlendas
,
quadrinho
se
notícias;
Observan
do
gestos,
expressõ
es faciais
e
oralidade.
Elaboração
de cartaz e
informativo
s.
• Exercício
de
fixação,
texto
para
leitura e
pontuaçã
o
correta.
Caça
palavras.

palavras e
frases.

Verificar se
os alunos
conseguira
m:
desenvolve
r
habilidades
de leitura e
interpretaç
ões
dos
gêneros
textuais
estudados.

Avaliar
o
uso correto
dos sinais
de
pontuação
durante a
escrita
verificando
a
dificuldade
de
cada
um.
Avaliar
a
• Recorte
oralidade e
e
colagem pronuncia
correta das
Jogos
e
palavras.
exercícios
• Exercício Realização
das
s no
caderno atividades
ao longo da
aula.
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Recorte e
colagem
• Alfabeto
móvel
Exercícios
de fixação

Uso G e J

Usar
corretamente
as consoantes
G e J sabendo
diferenciar
seus sons.

Uso do C e Ç

Utilizar
corretamente
o C e o Ç nas
palavras
escritas.

•

Reconhecer
nos encontros
consonantais
os dígrafos e
diferencia-lo
dos encontros
consonantais
normais.

•

Dígrafo

•

•

Cruzadin
ha
Recorte
e
colagem
com
revistas.
Lista de
exercício
s.
Jogo dos
dígrafos.

Ditado

Período: 23/07 a 16/12
Disciplina: Língua Portuguesa2° Semestre
Conteúdo
Metas
Atividades
Programático
Programa
das
Produção
e
Expor
suas
• Roda de
compreensão
ideias
com
conversa
oral.
clareza
e
, leitura
coerência
e/ou
leitura
compartil
hada.
Criação de
uma carta
com contos
pessoais.
Organização de
Identificar
o
Baú
informações no
assunto de um
literário
texto.
texto, a partir
com livros
do gênero, do
diversos
suporte, das
para leitura
características
em sala.
gráficas,
do

Avaliar se
os
objetivos
propostos
foram
atingidos
no decorrer
da aula.
Avaliar
a
grafia dos
alunos
durante o
uso
das
letras
estudadas.
Avaliar
a
participaçã
o durante
as
atividades
e como o
conteúdo
está sendo
assimilado.
Avaliação
Avaliar
a
produção
da
carta,
como
foi
colocado
suas ideias
e
coerência.

Avaliar
a
interpretaç
ão textual
de
cada
um.
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Texto oral como
prática discursiva

Texto verbal
não verbal.

título, subtítulo
e imagens.
Reconhecer e
compreender
a diversidade
nas formas de
falar.

e

Diferenciar
textos verbais
e não verbais
reconhecendo
e
diferenciandoos.

Produção de texto
carta, bilhete e
convite.

Criação
de
pequenos
textos visando
o uso correto
da ortografia,
acentuação e
sintaxe.

Uso do S e SS

Diferenciar o
som do S e do
SS
nas
palavras
e
escreve-las
corretamente.

Singular e Plural

Diferenciar o
plural
do

•

Narrar
uma
história,
inventan
do-a ou
reproduzi
ndo-a,
mantend
oa
organiza
ção do
pensame
nto.
Escrever
essa
história
que
foi
criada no
caderno.
• Exibição
de um
vídeo em
cinema
mudo.
Apreciação
de
imagens
de
exposição
de
artes
brasileiras.
• Elaboraç
ão de
uma
carta.
Criação e
leitura oral
de
um
bilhete
e
um convite
Exploração
do uso das
letras em
textos
e
atividades
diversificad
as
• Auto
ditado

Avaliar
a
fala correta
e
como
está
se
desenvolve
ndo
a
leitura de
cada um.

Avaliar
a
participaçã
o durante a
aula.

Avaliar as
dificuldade
s e
as
facilidades
durante a
produção
de
texto
individual.
Avaliar
a
pronúncia
correta das
palavras.

Avaliar
a
oralidade
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Substantivos
próprios
comuns

e

Grau
substantivo:
aumentativo
diminutivo

do

Gênero
substantivo:
Masculino
feminino

do

e

e

singular
relacionando a
oralidade com
a escrita das
palavras e sua
relação com
quantidades.
Empregar
letras
maiúsculas e
minúsculas
em
nomes
próprios
e
comuns
Grafar
as
formas
do
diminutivo e
aumentativo
de
substantivos
usuais
Diferenciar as
palavras
quanto ao seu
gênero

Uso QU e GU

Usar
corretamente
os
dígrafos
estudados nas
palavras.

Uso do R e RR

Diferenciar os
sons e uso
correto do R

•

Atividade
s com
recorte e
colagem
Pesquisa
no livro

das
palavras
escritas e
faladas.

Escrita de
diferentes
nomes
próprios e
comuns.
Recorte e
colagem
de nomes.
• Lista de
exercício
s no
caderno
Cruzadinh
a

Avaliar
a
escrita de
substantivo
s
corretamen
te.

Encontro
de
palavras
no
embaralh
ado
Exercícios
diversos
• Recorte
de jornais
e revistas
de
palavras
com QU
e GU.
Lista
de
exercícios.

Observar
se
os
alunos
diferencia
m
os
substantivo
s em seus
gêneros.
Acompanh
amento de
como
os
alunos
assimilara
m
o
conteúdo
apresentar
am
e
resolveram
as
situações
propostas.
Avaliar as
dificuldade
s, e as
facilidades
demonstra
das
durante a
aula,
edurante

•

•

Lista de
exercício
s.
Cruzadinh
a
•

Avaliar
o
entendime
nto
e
participaçã
o durante a
aula.
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Palavras com X e
CH

Sinônimo
Antônimo

e

Verbo

Período: 10/02 a 07/07
Disciplina: Ciências
Conteúdo
Programático
Iniciação
científica a partir
de
uma
abordagem
investigativa
sobre
os
fenômenosnatura
is/sociais.
Meio Ambiente

Solo, água e ar:
elementos
que

Identificar
a
semelhança
no som e a
diferença na
grafia
de
sílabas
em
palavras com
x e ch.
Diferenciar o
significado de
sinônimo
e
antônimo
Identificar
verbos em um
texto

1° Semestre
Metas
Despertar
o
interesse para
pensar
cientificament
e o mundo por
meio
de
pesquisas,
observações e
debates.
Reconhecerse como ser
vivo
e,
portanto,
como parte da
natureza

Conhecer
características
do
solo,

•

Ler um
texto
poético e
destacar
palavras
com x e
ch.

os
exercícios.
Participaçã
o
e
desenvolvi
mento
durante as
atividades.

Ditado
Vídeo
Exercícios

Avaliar
a
realização
das
atividades
durante as
aulas.
• Leitura e
Avaliar as
retirada
dificuldade
de verbos s
e
de um
necessidad
texto
es
dos
Cruzadinh
alunos
a
•

Atividades
Programa
das
• Vídeo
Debate
sobre
o
vídeo

•

Exposiçã
o de
imagens.
Exercícios

Atividades
de campo
no âmbito

Avaliação
Avaliar
a
interação e
participaçã
o durante a
aula.

Avaliar as
dificuldade
s
e
necessidad
es
dos
alunos no
processo
de ensino e
de
aprendizag
em.
Avaliar
a
participaçã
o
e
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caracterizam
vida na Terra.

a

Efeito estufa
aquecimento
global.

e

Desmatamento

Poluição
degradação
ambiente

e
do

Lixo

Prevenção
promoção
saúde

identificando
sinais de sua
degradação
(erosão,
compactação,
desertificação)
.
Observar
exemplos de
transformaçõe
s ambientais
que ocorrem
naturalmente
ou por ação
das
sociedades
humanas.
Discutir
causas,
consequência
s e possíveis
soluções do
desmatament
o.

Propor
soluções para
a problemática
abordada.

Identificar a
importância de
reduzir,
reutilizar
e
reciclar o lixo.
e
da

Entender que
a saúde é um
bem individual
e coletivo e,

da escola
para
estudo do
solo.

interação
durante a
aula e o
estudo de
campo.

• Vídeo
Lista
de
exercícios

Avaliar
a
interação e
participaçã
o durante a
aula.

•

Exposiçã
o de
imagens
Atividades
com
a
música,
“Depende
de
nós”,
com
debate
sobre
o
tema
no
final.
Atividades
com vídeos
e fotos que
mostram a
degradaçã
o
dos
espaços.

Separação
dos
matérias
recicláveis.
•

Atividade
s com
textos
que

Avaliar
a
participaçã
o durante o
debate.

Avaliar as
dificuldade
s
e
necessidad
es
dos
alunos no
processo
de ensino e
de
aprendizag
em.
Participaçã
o
e
desenvolvi
mento
durante as
atividades.
Acompanh
amento de
como
os
alunos
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portanto,
responsabilida
de de cada
um,
da
sociedade e
do Estado.

Hábitos
higiene

de

Discutir
os
cuidados
necessários
de atenção à
saúde
dos
jovens
e
adultos
enquanto
indivíduos e
enquanto
trabalhadores.

DST, sexualidade
e auto cuidado.

Discutir
a
relação entre
DSTs,
sexualidade e
auto cuidado.

Drogas lícitas e
ilícitas

Debater
a
influência do
consumo de
diferentes
tipos
de
drogas
(drogas lícitas

reconheç
am os
comporta
mentos
de
seguranç
ae
prevençã
o de
acidentes
de
trabalho.
Divulgação
e
valorização
de
campanha
s
de
vacinação.
• Estimular
alimentaç
ão
saudável,
ervas
medicinai
s,
atividade
s físicas,
etc.
Trabalhar a
pirâmide
alimentar.
Palestras
com
profissionai
s de saúde
que
demonstre
m o uso e a
necessidad
e
de
preservativ
os
e
contracepti
vos.
• Vídeo
sobre os
tipos de
drogas.
Debate

assimilara
m
o
conteúdo
apresentar
am
e
resolveram
as
situações
propostas.

Avaliar se
os
educandos
utilizam de
hábitos
essenciais
para
manutençã
o da saúde.

Avaliar
o
conhecime
nto prévio a
respeito do
tema.

Analisar a
participaçã
o
e
interação
durante o
debate
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Água

e ilícitas), na
sociedade.
Reconhecer a
água
como
recurso
natural
indispensável
à vida.

Poluição da água

Identificar
causas,
consequência
s e possíveis
soluções da
poluição
da
água.

Estados físicos da
água

Reconhecer
os
estados
físicos
da
água – sólido,
líquido
e
gasoso - e
algumas
de
suas
propriedades
Conhecer
o
ciclo da água
na natureza e
a sua relação
com a vida.

Ciclo da água na
natureza.

Período:23/07 a 16/12
Disciplina: Ciências
Conteúdo
Programático
Alimentação

2° Semestre
Metas
Compreender
referências
quanto
ao
prazo
de
validade
e
composição
dos produtos.

Avaliar
o
Caça
que
os
palavras
alunos já
sabem
sobre
o
tema e a
relação
que
estabelece
m com sua
vida.
Elaboração
Avaliar
a
de cartaz
apropriaçã
sobre o uso
o
dos
correto da
conteúdos
água
propostos
e
uma
mudança
de postura
frente aos
problemas
levantados
• Aula
Avaliar
a
expositiva participaçã
e
o
e
dialogada interação
Exercícios
durante a
aula.
•

Pesquisa

Interpreta
ção da
música
planeta
água.
Exercícios

Avaliar
a
participaçã
o
e
interação
durante a
aula.

Atividades
Programa
das
Mostra de
embalagen
s de alguns
alimentos
para
análise e
debate

Avaliação

•

Avaliar
o
entendime
nto
e
participaçã
o durante a
aula.
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Desenvolvimento
humano

Problemas
ambientais
das
zonas rurais e
urbanas

O universo

Sistema solar

Movimentos
terra

Conhecer as
principais
doenças
causadoras de
mortalidade
infantil, formas
de prevenção
e tratamento.
Identificar
causas
da
poluição
ambiental
e
suas
consequência
s.
Identificar
estrelas,
planetas
e
satélites

Localizar
a
terra
no
sistema solar

da

Localização
da
terra no sistema
solar

Pontos cardeais

• Vídeo
Debate

Avaliar
a
interação e
a
forma
como
se
expressam
através do
debate

• Debate
Exercícios

Avaliar
interpretaç
ão
e
coerência
ao falar

•

Uso do
data
show
para
mostrar
o
universo
Exercícios
• Exposiçã
o de
imagens
Lista
de
atividades

Avaliar
participaçã
o
e
a
resolução
correta dos
exercícios

Reconhecer
os
movimentos
da terra.

Uso do
globo
terrestre
Exercícios

Localizar
a
partir
do
globo,
o
interior,
a
crosta e a
atmosfera
terrestre.
Empregar os
pontos
cardeais como
sistema
de

Usar o
globo
terrestre
Atividades
orais
e
escritas

Avaliar
a
resolução
das
atividades
corretamen
te
Avaliar
a
apropriaçã
o
dos
conteúdos
propostos
e
uma
mudança
de postura
frente aos
problemas
levantados
Avaliar
a
participaçã
o
e
interação
durante a
aula

Música
os pontos
cardeais
Cartazes

Avaliar se o
aluno
compreend
eu
o

•

•

•
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referência
orientação
espacial.

e

As camadas da
Terra: Biosfera,
Crosta,
manto,
núcleo.

Compreender
a
estrutura
que forma o
nosso planeta.

Ar

Identificar as
características
do ar

Poluição do ar

Identificar
causas
e
soluções para
a poluição do
ar
Reconhecer a
importância da
previsão
do
tempo

Temperatura
umidade do ar

e

Os vegetais

Fotossíntese

Reconhecer
as partes dos
vegetais e a
função
de
cada
uma
dessas partes
Entender
como
as
plantas
se
alimentam e
se
reproduzem

Os animais

Classificar os
animais
conforme sua
alimentação

Reprodução dos
animais

Perceber as
formas
de
reprodução
dos animais

conteúdo e
conseguiu
interpretar
a música.
• Aula
Avaliar
a
expositiva resolução
Resolução
correta dos
de
exercícios
exercícios
• Experiênc Avaliar
ia
interação e
Observaçã
realização
o do meio
das
ambiente
experiência
s
Aula
Participaçã
expositiva
o
e
e
interação
dialogada
durante a
aula
• Uso do
Avaliar
o
termômet uso correto
ro
do
Experiênci
termômetro
as
auxiliando
na
dificuldade
de cada um
Aula
Avaliar
a
expositiva
interação e
e
participaçã
dialogada
o
Cruzadinh
a

Avaliar
participaçã
o
e
desenvolvi
mento
durante a
aula
• Leitura de Avaliar
a
texto
oralidade
Resolução
de
atividades
• Exercício Avaliar
a
s
resolução
Observaçã
dos
o
dos
exercícios
animais

209

Primeiros
socorros

Prevenção
acidentes

de

segundo suas
espécies
Aprender os
primeiros
passos
básicos para
primeiros
socorros
Evidenciar a
formação de
hábitos para
prevenção de
acidentes

Período: 10/02 a 07/07
Disciplina: Arte
1° Semestre
Conteúdo
Metas
Programático
Recorte
e
colagem
com
revistas e jornais

Percepção de
cores e formas

Desenho livre

Desenvolver a
iniciativa e a
criatividade

Pintura
textura

Criar
instrumentos
alternativos
para pintar e
identificar as
texturas
criadas
por
diferentes
materiais.

Teatro

com

Palestra
através
de vídeo
Dramatizaç
ão
•

•

Debate

Aula
expositiva

Atividades
Programa
das
Montagem
de
uma
paisagem
com
colagens
de revistas
e jornais.

Criação de
desenho
livre para
ser exposto
no mural
da sala.
Criação de
desenho
livre
utilizando
carvão
e
pedaço de
gesso.

•

Recorte
de
revistas
de

Avaliar
a
dramatizaç
ão

Avaliar
a
apropriaçã
o
dos
conteúdos
propostos.
Avaliação
Avaliar
a
participaçã
o
e
interação
entre
os
educandos
durante a
aula e a
realização
das
atividades
em sala.
Avaliar
a
participaçã
o
e
desenvolvi
mento das
atividades.
Avaliar
criatividade,
Capricho,
organizaçã
o
individual,
higiene e
limpeza do
ambiente
após
as
atividades.
Autoavalia
ção do seu
processo
de
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•

Dinâmica

Período: 23/07 a 16/12
Disciplina: Arte
Conteúdo
Programático

Promover
o
processo de
socialização

2° Semestre
Metas

Modelagem

Propiciar ao
educando
manuseio de
materiais
artísticos
diferenciados

Pintura soprada

Desenvolver a
iniciativa e a
criatividade

Desenhos a partir
de
figura
geométricas

Aumentar
grau

o
de

palavras
com
vogais e
consoant
es.
Bingo da
letra
inicial
usando
apenas
palavras
iniciadas
com
vogais e
consoant
es.

aprendizag
em,
apontando
suas
dificuldade
s
e
reflexões.

Dinâmica
de grupo:
O
garotinho
chamado
amor

Avaliar
o
desenvolvi
mento da
dinâmica e
a
participaçã
o
e
socializaçã
o entre os
educandos
.

Atividades
Programa
das
Montagem
de
escultura
utilizando
argila

Avaliação

Pintura de
tela
utilizando a
técnica de
sopro com
tinta
e
canudo
Criação de
desenhos
abstratos

Avaliar
o
interesse e
desempen
ho
no
manuseio e
criação da
obra
de
arte
Avaliar
a
participaçã
o
no
desenvolvi
mento da
atividade.
Observar
se a turma
realiza as
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Pintores
brasileiros:
Cândido Portinari
e
Tarsila
do
Amaral

Dança, espaço e
movimento

Dinâmicas
grupo

de

percepção
visual

utilizando
figuras
geométrica
s

Identificar
artistas
brasileiros
conhecidos
mundialmente
por
suas
pinturas como
Portinari
e
Tarsila
do
Amaral
Conhecer
algumas danças
da nossa e de
outras culturas;
Valorizar
e
aprender a se
expressar por
meio
dessa
linguagem
corporal.

Atividade
colorir uma
pintura de
cada artista
estudado

Aprimorar
o
processo de
socialização e
interação

período: 10/02 a 07/07
disciplina: matemática
conteúdo
Metas
programático

•

Apresent
ação de
músicas
regionais
e
culturais
brasileira
s
Dançar ao
som
de
algumas
músicas
Dinâmica
de grupo:
O
garotinho
chamado
amor

1° semestre
Atividades
Programa
das

atividades
propostas
com
atenção e
se
tem
dificuldade
s
Avaliar
a
participaçã
o durante a
aula e a
realização
das
atividades

Avaliar
participaçã
o
e
conhecime
nto prévio
sobre
o
conteúdo.

Autoavalia
ção do seu
processo
de
aprendizag
em,
apontando
suas
dificuldade
s
e
reflexões.
Avaliação
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noções de forma e desenvolver o
tamanho de figuras raciocínio lógico;
geométricas;
identificar a função
dos números;
identificar os
números em
diferentes
contextos;
fazer comparações
e firmar noções
entre maior e
menor, crescente e
decrescente, perto
e longe;
estabelecer
relações de
dimensão
(tamanho,
comprimento,
noções de grandezas
altura, largura e
(comprimento, massa,
espessura);
capacidade);
representar e
interpretar, de
noções de medidas de
forma simplificada,
tempo;
o espaço
geométrico;
noções de posição e associar as formas
deslocamento;
geométricas a
objetos utilizados
no dia-a-dia;
noções
de
maior, representar
menor, frente, atrás, quantidades de
perto e longe;
diferentes
maneiras;
noções de capacidade; associar uma
quantidade de
noções
de elementos a sua
quantidades;
representação
numérica;
comparação
de reconhecer alguns
quantidades;
instrumentos de
medidas de
representação
de comprimento,
quantidades;
capacidade e
massa;
escrita
dos
adquirir
números;
conhecimentos de
medidas de tempo: símbolos
dias da semana e matemáticos;
meses do ano;

quadro branco;
pincel e
apagador;
dedos;
exercícios em
folhas;
cartazes;
jornais;
relógios;
palitos;
filmes;
dvds;
revistas;
fichas;
jogos;
brincadeiras;
dinâmicas;
material
dourado.

os alunos serão
avaliados a todo
momento,
através da
participaçã
o ativa em
todas
a
atividades.
vericando
seu
cresciment
o diário.
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aspecto ordinal
dos números;
apresentação de sólidos
geométricos
e
comparação de suas
formas;
apresentação
de
algumas
figuras
geométricas planas e
comparação de suas
formas;

sequência
numérica;
comparações
entre números;
noções de adições e
suas representações;
noções de subtração e
sua representação;

noções de alguns
elementos
de
figuras
geométricas não
planas e algumas
de
suas
representações
no plano;
composição de figuras
geométricas planas e

compreender o
processo da
adição;
ler e escrever os
números do 1 ao 9;
compreender a
sequência de
números do 1 ao 9;
compreender
agrupamentos;
realizar contagens
por meio de
agrupamentos;
compor a
sequência
numérica de 0 a 10
de várias maneiras;
compreender
o processo da
subtração;
desenvolver o
raciocínio lógico;
fazer comparações
e firmar noções
entre maior e
menor, crescente e
decrescente, perto
e longe;
estabelecer
relações de
dimensão
(tamanho,
comprimento,
altura, largura e
espessura);
representar e
interpretar, de
forma simplificada,
o espaço
geométrico;
associar as formas
geométricas a
objetos utilizados
no dia-a-dia;
associar uma
quantidade de
elementos a sua
representação
numérica;
reconhecer alguns
instrumentos de
medidas de

quadro branco;
pincel e
apagador;
dedos;
exercícios em
folhas;
cartazes;
jornais;
relógios;
palitos;
filmes;
dvds;
revistas;
fichas;
jogos;
brincadeiras;
dinâmicas;
material
dourado.

os alunos serão
avaliados a todo
momento,
através da
participação
ativa em todas a
atividades.
vericando
seu
crescimento
diário.
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representações
em comprimento,
malhas dessas figuras;
capacidade e

massa;

agrupamento
em adquirir
contagem (formação de conhecimentos de
grupos
com
10 símbolos
elementos para contar);

matemáticos;
compreender o
escrita de números com
processo da
dois algarismos.
adição;
ler e escrever os
números do 1 ao 9;
compreender a
sequência de
números do 1 ao 9;
compreender
agrupamentos;
compreender o
processo da
subtração;
reconhecer formas
de organizar o
tempo (horas, dias,
períodos,
semanas);
utilizar o calendário
para marcar o
tempo;
reconhecer
informações de
gráficos e tabelas;
ampliar
os
conhecimento
s
matemáticos.
período: 23/07 a 16/12
disciplina: matemática
2° semestre
conteúdo
Metas
Atividades
programático
Programa
das
adição
trabalhar a
quadro branco;
importância da
pincel e
matemática para
apagador;
subtração
solucionar
dedos;
problemas que
exercícios em
multiplicação
envolvam somar,
folhas;
cartazes;
divisão
subtrair, multiplicar jornais;
relógios;
sistema
monetário e dividir.
palitos;
brasileiro
filmes;

Avaliação
os alunos serão
avaliados a todo
momento,
através da
participaçã
o ativa em
todas
a
atividades.
vericando
seu
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situações problemas ler e registrar
envolvendo
as
4 quantias
operações
realizar troco em
situações reais,
quadro de valores
unidade,
dezena, usando o processo
centena e unidade de aditivo,
milhar
subtrativo e
números
pares
e situações
problemas; por
impares
escrito e oralmente.
maior que, menor que
efetuar operações
cujos termos são
números cardinais
quantias em
dinheiro.
numeração romana
reconhecer o valor
social das unidades
números ordinais
de medidas
padronizadas e
sistema
de
utiliza – las
numeração
adequadamente.
decimal
trabalhar números
cardinais, ordinais
e romanos; por
extenso e
algarismos.
trabalhar dezenas,
centenas e
unidades.
utilizar os números
pares e ímpares;
sabendo distingui –
los.
agrupar
quantidades
conforme as regras
do sistema de
numeração decimal
promover
atividades que
envolva o sistema
monetário
brasileiro.

dvds;
revistas;
fichas;
jogos;
brincadeiras;
dinâmicas;
material
dourado.

cresciment
o diário.
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dobro,
quádruplo,
sêxtuplo

triplo, desenvolver um
quíntuplo, trabalho cujo
enfoque principal
considere os cinco
blocos temáticos:
expressões
números,
numéricas
operações, espaço
simples
e forma, grandeza
envolvendo
e medidas e
adição,
tratamento da
subtração,
informação.
multiplicação
e
divisão
frações
–
noção, desenvolver nos
alunos a
adição, subtração
capacidade de:
geometria:
noções empenhar-se na
fundamentais – retas, realização das
semi-retas,
linhas atividades
abertas e fechadas, propostas,
tipos de
triângulo, utilizando todo o
conhecimento
quadrilátero,
circunferência,
o construído quando
círculo,
sólidos se requer a
geométricos, gráficos e resolução de
interpretação
de situações
problema;
dados.
expor suas dúvidas
e reconhecer a
necessidade de
rever o que ainda
não aprendeu;
utilizar-se de
estratégias
pessoais para
resolver
determinado
problema,
dispondo-se a
expor suas ideias;
interagir,
estabelecendo uma
postura de escuta
atenta para
entender as
explicações do
professor e/ou
colega;
formular
argumentos,

QUADRO
BRANCO;
PINCEL E
APAGADOR;
CONSTRUÇÃO
DE MATERIAIS
QUE FACILITE
A
COMPREENSÃ
O DO
CONCEITO DE
FRAÇÃO
AVALIAÇÃO DE
MATERIAL
CONCRETO
PARA
CONSTRUÇÃO
DO CONCEITO
DA
GEOMETRIA

OS ALUNOS
SERÃO
AVALIADOS A
TODO
MOMENTO,
ATRAVÉS DA
PARTICIPAÇÃO
ATIVA EM
TODAS A
ATIVIDADES.
VERICANDO
SEU
CRESCIMENTO
DIÁRIO.
DIAGNOS
TICAR OS
SABERES
DOS
ALUNOS
QUANTO
AOS
CONTEÚD
OS
PROPOST
OS
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expondo-os a fim
de que sejam
validados ou
refutados pelos
colegas,
avançando cada
vez mais na
linguagem
matemática;
reconhecer tanto os
seus avanços
quanto a
necessidade de
continuar
aprendendo.
Período: 10/02 a 07/07
Disciplina: História e Geografia
Conteúdo
Metas
Programático
- Identidade própria

- Cultura
Popular

- Família

e

Saber

1° Semestre
Atividades
Programa
das
- Reconhecer- Realização de
se como sujeito dinâmicas
de sua história e
como
participante dos - Auto retrato
diferentes
grupos sociais
que constroem
- Solicitar que
a história da
levem seus
sociedade.
documentos
pessoais
- Conhecer os
vários
- Análise
documentos de dos
identificação
documento
pessoal e suas
s pessoais:
utilidades
utilidade no
(Certidão de
cotidiano,
Nascimento,
informaçõe
RG, Título de
s contidas
Eleitor, etc.)
nos
mesmos.
- Identificar a
conquista e
manutenção de
direitos de
cidadania com a
capacidade de
organização e

Preenchim
ento
de
uma ficha
com
preferência
s pessoais
para que

Avaliação
- Estimulação da
sensibilidade
comum e ao seu
redor.

- Replica de
uma identidade
para que
possam
completar com
seus dados
pessoais

Observaçã
o
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ação coletiva da
população

Respeito
diversidade

- Escola
- Moradia

Expressar
sua
história
pessoal,
valorizando
positivamente
sua
experiência de
vida.
à
- Resgatar a
identidade
pessoal e
coletiva do
grupo social a
que pertence
- Identificar o
conceito de cultura
como conjunto de
representações e
expressões de
valores de um
grupo,
considerando a
miscigenação e
herança cultural.

depois
possa ser
socializada
na turma.

- Pesquisa
- Manuseio de
mapas e do
globo terrestre
- Roda de
conversa

- Conhecer traços
culturais de
algumas
nacionalidades que
imigraram para o
Brasil, valorizandoos enquanto
elementos
constitutivos do
patrimônio cultural
da sociedade
brasileira.

- Espaço

- Orientar-se
espacialmente
quanto
ao
lugar em que
vive:
comunidade,
bairro, cidade,
estado e país.
- Observar modelos - Debate sobre
de representação e as mudanças
orientação no
climáticas

- Confecção de
mapas a partir
do trajeto
percorrido pelos
alunos até a
escola
Apresentaç
ão
de
filmes
e
vídeos que
abordem a
história da
colonizaçã
o do país,
da
implantaçã
o
do
escravagis
mo e das
influências
culturais
africanas
na
formação
do
povo
brasileiro
(Por
ex.:
Cor
da
Cultura/
Fundação
Roberto
Marinho
etc.).
Envolvime
nto
e
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espaço e no tempo,
familiarizando-se
com noções
cartográficas.
- Localizar nos
mapas políticos do
Brasil e do estado,
os locais de origem
e moradia atual.

ocorridas no
país, suas
causas e
consequências,
a partir da
leitura de
jornais.

compromet
imento com
as
atividades
propostas

- Debate com
antigos
- Reconhecer o
moradores da
espaço do presente comunidade
como resultados de para relatarem
diferentes formas
as
de atuação do
transformações
homem em
locais.
diferentes tempos

- Cidadania
democracia

e

- Direitos e deveres
- Formação do
povo brasileiro

- Perceber as
formas
de
organização
dos espaços
cotidianos (na
casa,
na
escola,
na
comunidade,
na cidade)
- Reconhecer-se
como sujeito
autônomo e
participativo no
processo
democrático do
país.

- Maquete
da cidade
ou
proximidad
es

- Conhecer alguns
direitos e deveres
sociais
estabelecidos pela
Constituição e
relacioná-los com
suas vivências e
acontecimentos da
atualidade (direito à
educação, à saúde,
à vida digna).
Identificar
formas
de
participação
individual
e
coletiva
na

- Debates e
entrevistas.

- Simulação de
uma votação.
- Promoção de
debates

- Pesquisa
levantame
nto
das
principais
necessidad
es
da
comunidad
e e do
bairro.

Envolvime
nto com o
tema
proposto.

Apresentaç
ão de leis
com
autoria
própria
com
melhorias
para
a
comunidad
e local.
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Diferentes
grupos sociais

comunidade,
desenvolvend
o
atitudes
favoráveis à
melhoria
de
suas
condições
socioambienta
is
(saneamento
básico, coleta
seletiva
e
reciclagem de
lixo, mutirão
de
moradia,
movimentos
por melhoria
dos serviços
etc.)
- Identificar outras
formas de
organização e
participação civil
(associações civis,
conselhos
escolares,
conselhos
tutelares,
conselhos de
saúde, etc.)
- Conhecer as
principais leis em
vigor (Estatutos da
Criança e do
Adolescente e do
Idoso, Lei Maria da
Penha, Declaração
dos Direitos
Humanos, Código
de Defesa do
consumidor, etc.)
analisando alguns
trechos e
relacionando-os
com suas vivências
e acontecimentos
da atualidade.
- Conhecer a
importância da
cultura
africana
e

- Debates e
fóruns sobre os
assuntos.

- Pesquisa,
recorte e
colagem
sobre
a
cultura
africana e
indígena.

- Analisar alguns
trechos das leis
e relacionar com
suas vivências e
acontecimentos
da atualidade.
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- Meio Ambiente

- Planeta Terra

- Brasil e suas
regiões

Diferentes
mídias

Novas
tecnologias

indígena
na
formação do
povo
brasileiro.
- Identificar
- Pesquisa de
elementos e
fotos que
fenômenos naturais diferenciem
ações humanas
- Identificar o globo e naturais.
terrestre e o
planisfério (mapa- Apresentação
múndi) como
aos alunos, de
modelos de
globos e mapas
representação da
nas diferentes
Terra. - Localizar o formas.
Brasil e os
diferentes
- Observação
continentes no
dos continentes
planisfério.
e do Brasil, em
globos e mapas.
- Conhecer os
estados
e
No
capitais
do
caderno
Brasil e sua
colar
o
divisão em 5
mapa de
regiões
e
cada
como
são
região,
chamadas as
escrevend
pessoas que
o estado,
nascem
em
capital
e
cada estado
gentílico.
(gentílico).
- Análise
Compreender
de quadros
as
relações
informativo
que
os
s sobre o
homens
consumo
estabelecem
desenfread
com
os
o de água,
demais
energia
elementos da
elétrica etc.
natureza
e
desenvolver
atitudes
positivas com
relação
à
preservação
do
meio
ambiente.
Identificar
- Identificar
outras formas
outras formas
de
de organização

- Avaliar a
participação no
debate sobre
catástrofes e
ações do
homem que
influenciam na
natureza.
- Avaliar se o
aluno identifica
no mapa o
estado em que
nasceu.

- Discursão
sobre o que
podemos fazer
para contribuir
com a natureza.
A importância
do reutilizar.

- Reflexão
sobre
a
importânci
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organização e
participação
civil
(associações
civis,

Período: 23/07 a 16/12
Disciplina: História e Geografia
Conteúdo
Metas
Programático
Atividades
produtivas.

- Consumo

- Memória.

- Conhecer a
divisão das
atividades
econômicas em
setores
(extrativismo,
Pecuária, indústria,
comércio
etc.).
- Refletir sobre
como as atividades
econômicas
interferem na
formação
econômica, social e
política
do país.
- Analisar as
consequências do
consumo em
excesso para o
indivíduo e para o
meio ambiente.
- Refletir sobre
a
influência
que
a
propaganda
pode exercer
no indivíduo.
- -Identificar a
memória como uma
ferramenta
importante no

e participação
civil
(associações
civis,

2° Semestre
Atividades
Programa
das
- Pesquisa
sobre os
diferentes ciclos
econômicos do
Brasil.
Confecção
de painéis
ilustrando
as
diferentes
atividades
econômica
s.

- Avaliação
individual e
coletiva
sobre
os
hábitos de
consumo.

- Elaboração de
linha do tempo
com os
principais fatos

a
e
benefícios
da
tecnologia
e também
sobre
os
malefícios
que
a
mesma
pode
causar no
geral.
Avaliação
Avaliação
de algumas
propagand
as
veiculadas
pela mídia.

- Avaliar a
participaçã
o
nos
Debates e
discursões

Envolvime
nto
nas
atividades
propostas
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-Espaço,
lugar,
paisagem
e
tempo geológico.

processo de
humanização do
tempo e do espaço.
-Valorizar
a
memória
como
elemento
fundamental
no processo
de construção
da
consciência e
da identidade
de pessoas,
identidade
com os locais
(de
nascimento,
de
convivências e
de produção),
com histórias
vividas e com
as realidades
em
construção.

da vida dos
alunos.
- Confecção de
cartazes
fazendo um
paralelo entre os
fatos
acontecidos no
Brasil e no
mundo, na
década de seu
nascimento.
- Visionamento
do filme
“Narradores de
Javé”, seguido
de debate
enfatizando a
importância da
memória
individual e
coletiva na
construção da
história local.
- Produção de
um livro de
memórias do
bairro onde a
escola está
situada, a partir
da coleta de
fotos antigas e
produção de
texto.
-Explorar a letra
da música
“Como Nossos
Pais” do
compositor
Belchior.

- Diferenciar os
conceitos de
espaço, lugar e
paisagem.
- Reconhecer as
transformações do
espaço e
Perceber as
ações
humanas

Construçã
o de uma
maquete
com casas,
prédios e
áreas
verdes.

-Avaliar a
participaçã
o
e
interação
durante as
aulas

-Avaliar a
resolução
das
atividades
visando
tirar
as
dúvidas de
cada aluno.
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- Cartografia
- Localização

nesse
processo.
- Identificar os
diferentesreferencia
is de localização
eorientação
estudados pela
Geografia.
-Identificar e
diferenciarcriti
camente
as
formas
de
representação
cartográfica.

Reconheciment
o em um
Planisfério: dos
continentes,oce
anos, o mar
Mediterrâneo,
os
Polos Ártico e
Antártico,
bemcomo o
meridiano de
Greenwiche os
paralelos do
Equador,Capric
órnio e
Câncer,localizan
do-os em um
mapa.

Os alunos serão
avaliados a todo
momento,
através da
participação
ativa em todas
as atividades.
Diagnostic
ar
os
saberes
dos alunos
quanto aos
conteúdos
propostos

- Trabalho com
o Mapa
Mundi,alocando
uma pequena
rosa dosventos
sobre o Mar
Mediterrâneoe
exercitando com
osalunosalocaliz
ação de
continentes,
países,mares e
oceanos.
- Atividades
xerocopiadas
Período: 10/02 a 07/07
1º ao 3º anos
Conteúdo
Programático
- Jogos lúdicos;

1° Semestre
Metas
Atividades
Programa
das
- Promover
- Jogo da
atividades lúdicas,
memória
adaptando as
- Utilização
regras facilitando o de
ritmo
entendimento,
com
garantindo a
palmas,

Avaliação
- Interesse
e
participaçã
o
de
maneira
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- Brincadeiras;

-Atividades
desenvolvendo
fundamentos
esportes
especializados;

participação e o
interesse;

pés, boca,
etc;

- Proporcionar,
vivenciar e
aprimorar
atividades de
coordenação
motora em
múltiplas formas de
expressões
corporais, tomando
consciência dos
limites e
capacidades de
seu corpo;
- Promover
atividades coletivas
individuais para
que o educando
possa expressar
suas qualidades e
virtudes;

- Peteca;
- Dança da
laranja;

- Desenvolver
os estratégias
dos com o grupo,
na criação de
novas regras
e/ou
adaptações
das atividades
propostas,
para atender a
realidade
específica do
momento,
promovendo a
participação e
interesse de
todos
os
educandos;
- Esquema corporal;
- Aprimorar o ritmo,
utilizando o corpo,
música e
instrumentos;
Compreender
os aspectos
relacionados à
boa postura;

- Queimada;
- Futebol;

Dança
das
cadeiras

individual e
coletiva.
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- Lateralidade;
- Equilíbrio;
- Flexibilidade;

Promover
atividades
para aprimorar
orientação
espaço
temporal;

Prevenções de lesões, - Valorizar, por
doenças ocupacionais; meio
do
conhecimento
sobre o corpo,
os cuidados
com hábitos e
posturas;

Atividades
com arcos
(dentro,
fora, frente,
trás, cima,
embaixo,
direita,
esquerda)
- Atividades
manuais;
Alongamen
tos.

Planejamento bimestral Da Classe Especial de DI
Período: 10/02 a 07/07
Disciplina: História e Geografia
1° Semestre
Conteúdo
Metas
Atividade
Programático
s
Programa
das
PORTUGUÊS
DESENVOLVIM
ATIVIDA
1º ANO/ ALFABETO ENTO
DA
DE COM
3º
ANO/ ESCRITA
E
MATERIA
SEPARAÇÃO
LEITURA
L
SILÁBICA
CONCRET
LEITURA DE
O
E
TEXTOS
E
ATIVIADE
COPIAS
EM
FOLHA.
MATEMÁTICA
ATIVIDA
1º
ANO/ IDENTIFICAÇÃO
DE COM
IDENTIFICAÇÃO DE DE NÚMEROS E
MATERIA
NÚMEROS DE 1-20
OPERAÇÕES
L
3º ANO/ AS 4
CONCRET
OPERAÇÕES
O
E
ATIVADA
DE
EM
FOLHA
CIÊNCIAS
IDENTIFICAÇÃO
VÍDIO
OS PLANETAS;
DE TAMANHO E
AULAS,
PARTES DO CORPO
DISTÂNCIA,
PINTURA
E
PERCEPÇÃO DAS
S
DE
CONCIENTIZA
DIFERENÇAS E
ISOPOR
ÇÃO DA ÁGUA
CONCIENTIZAÇÃ PARA
O DA
EXPOSIÇ
IMPORTANCIA DA ÃO DOS
ÁGUA.
PLANETA

Avaliação

FORMATI
VA

FORMATI
VA

FORMATI
VA
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GEOGRAFIA
NOÇÃO
DO
ESPAÇO

IDENTIFICAÇÃO
DA
LOCALIZAÇÃO
DA SUA CASA À
ESCOLA E DO
ESTADO

HISTÓRIA
IDENTIFICAÇÃO
HISTÓRIA PESSOAL PESSOAL E DE
E DA SUA CIDADE
SEUS COLEGAS

S
E
ATIVIDA
DES
EM
FOLHAS
EXPOSIÇ
ÃO
DO
GLOBO E
MAPAS,
ATIVIADE
EM
FOLHAS E
APOSTILA
S
ATIVADE
DE COM
MAPAS E
FOLHAS

FORMATI
VA

FORAMAT
IVA

13.7– ASPECTOS FINANCEIROS
OBJETIVOS

. Dar transparência
a aplicação dos
recursos públicos
oriundos do

METAS

. Divulgar valores
recebidos pelo
Caixa Escolar do
CEF 106 do
Recanto das Emas
Governo Local e
de forma que a
Federal, divulgando
maior parte da
valores para toda a
comunidade
comunidade.
escolar tome
conhecimento.

ESTRATÉGIAS

AVALIAÇÃO

. Promovendo
reuniões com o

. Através do
diálogo diário com
a comunidade
escolar;

Conselho Escolar e
a Comunidade
Escolar;

. Através dos
resultados da
avaliação
institucional;

. Utilizando
momentos dos
Conselhos de Classe
participativos (com
. Através de mural
pais e alunos);
criado para
divulgação de
. Criando mural e
assuntos referentes
expondo em lugar
a caixa escolar
acessível a todos da
para a comunidade
escola;
em geral.
. Divulgando nas
coordenações
coletivas com
professores e
funcionários;
. Ouvindo e
aceitando sugestões
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da comunidade
escolar.

. Prestar contas
para comunidade
escolar e órgãos
competentes das
aplicações
realizadas durante
o ano respeitando
datas definidas
pela SEEDF.

. Elaborar lista de
necessidades
pedagógicas e
administrativas
com participação
da Comunidade
Escolar com vistas
a elaboração do
Plano de Aplicação
e Ata de
Prioridades anuais
dos recursos
existentes no Caixa
escolar.

. Prestar contas
para a comunidade
escolar e órgãos
responsáveis de
todos os valores e
gastos realizados
durante o ano de
acordo com a
legislação e datas
estabelecidas.

. Utilizar a
totalidade dos
recursos para
suprir as
necessidades
pedagógicas e
administrativas
respeitando a
legislação vigente.

. Convocar o
Conselho Escolar e
Caixa Escolar para
deliberarem sobre a
utilização dos
recursos;

. Através da análise
da documentação
pelo Conselho

. Cumprimento dos
prazos de entrega da
prestação de contas
pela equipe gestora.

. Através do
resultado e
aprovação pela
equipe do UNIAG.

. Convocar o
Conselho Escolar e
Representantes do
Caixa Escolar;

. Através dos
resultados
utilizando Plano de
Aplicação para
cada verba
recebida;

Escolar e Caixa
Escolar verificar se
a prestação de
. Acompanhamento contas está de
pela
acordo com as
normas exigidas
Comunidade Escolar
tendo como
dos valores gastos
referencial o Plano
divulgando cópias e
de Aplicação
notas fiscais;
elaborado pela
escola em reunião
. Apreciação da
prestação de contas agendada para
pela equipe UNIAG; este fim.

. Convocar a
Comunidade Escolar
para reunião no
início do ano letivo
estimulando os
presentes para
motivar a
participação;
. Através do diálogo
diário e percepção
dos problemas
existentes pela
Equipe Gestora e
Comunidade
Escolar;

. Através do
monitoramento
pelo Conselho
Escolar das
aplicações
realizadas;
. Através da
divulgação de
cópias de notas
fiscais no mural
destinado para este
fim oportunizando a
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. Levantar
necessidades nas
coordenações
coletivas semanais
com docentes.

Comunidade
Escolar o
monitoramento
verificando se o
que foi planejado
está sendo
aplicado.
. Através
da
avaliação
institucional;

. Informar a
Comunidade
Escolar gastos
emergenciais
realizados com
recursos públicos e
próprios.

. Dividir valores
gastos em
situações
emergenciais
fixando informativo
em mural destinado
a este fim de forma
visível a toda a
comunidade
escolar.

. Fixação de
documento escrito
assinado e
deliberado pelo
Conselho

. Divulgar os
valores próprios
arrecadados em
eventos (festas,
passeios e outros)
para toda
comunidade
escolar.

. Expor de forma
clara e total os
valores
arrecadados em
eventos e sua real
aplicação de forma
que 100% dos
recursos sejam
utilizados em
benefício dos
alunos.

. Divulgação de
valores no mural
visível a todos;

Escolar e Caixa
Escolar
esclarecendo onde e
em que foi aplicado
e atendendo a que
necessidade foram
empregados os
recursos.

Elaboração de
planejamento em
consonância com o
Conselho

. Através de
reunião mensal
com o Conselho
Escolar.

. Através
da
avaliação
institucional;

. Solicitar parecer
do Conselho
Escolar
observando se o
planejamento inicial
Escolar na aplicação
foi contemplado
dos recursos
próprios;
Promoção de
atividades
extraclasse (saídas
de campo) para
alunos (cinema,
clubes, exposições),
objetivando
estabelecer relações
sólidas entre os
meios intra e
extraescolar.
. Utilização para
aquisição de material
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expositivo e sociais
na escola
direcionados a todos
os alunos;
Direcionamento pela
equipe gestora
zelando para que os
recursos
arrecadados em
eventos sejam
direcionados para a
melhoria da escola;
. Aquisição de
material pedagógico
direcionado ao uso
em sala de aula.

13.8 - ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
OBJETIVOS

.
Estimular
a
responsabilidade de
toda
comunidade
escolar
na
prevenção
e
conservação
e
gerenciamento do
patrimônio escolar
como
parte
do
exercício
da
cidadania.

METAS

. Conscientizar a
Comunidade
Escolar, observando
critérios
legais
referentes
à
conservação
do
patrimônio público.

ESTRATÉGIAS

AVALIAÇÃO

.
Promovendo
reuniões com pais,
alunos e funcionários
no início de cada
semestre letivo e
extraordinariamente
quando
houver
necessidade;

.
Análise
resultados
avaliação
institucional;

dos
da

. Ouvindo pais e
alunos no período
do Conselho de
Classe
.Desenvolver ações participativo uma
educativas para a vez por bimestre.
comunidade
em
geral
e
alunos
fazendo com que as
pessoas se sintam
responsáveis
pelo
bom andamento do
processo;
. Manter a escola
limpa e organizada;
. Zelar
medidas

e

adotar
de
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segurança em cada
setor;
. Convocar reunião
mensal com serviço
de
limpeza
orientando
os
servidores para a
necessidade
de
manter um ambiente
limpo e organizado
buscando o bemestar de todos.
.Atendimento
satisfatório e
adequado aos
servidores da
instituição
educacional para o
bom andamento de
suas funções.

.Atender aos
servidores em suas
necessidades
básicas observando
os critérios legais
pertinentes a cada
segmento;

.Despachar
documentos com
agilidade atendendo
prazos e datas
exigidas pela
SEEDF;

. Através do
diálogo diário e
em momento de
reuniões coletivas;

. Observando nos
encontros
.Divulgando
destinados a
. Promover
correspondências
confraternização a
confraternizações
através de email aos satisfação através
todos os segmentos funcionários
dos participantes.
da escola.
interessados;
.Ouvindo opiniões
individuais e
coletivas de todos os
envolvidos no
processo ensinoaprendizagem
através reuniões;
. Atualizando
dados
dos
funcionários
anualmente;
. Fixando
correspondência em
murais dos setores
da escola de acordo
com cada segmento;
. Orientado sobre
período de férias,
abonos, atestados e
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outras licenças,
afastamentos
sempre que
necessário;
. Mantendo a escola
organizada e
prazerosa;

.Promovendo
encontros e
momentos de
confraternizações
objetivando melhor
envolvimento dos
segmentos da
escola.
. Divulgar horários
de funcionamento
dos
setores
da
escola
criando
normas e horários
adequados
às
necessidades
da
comunidade
escolar.

. Tornar as normas e
horários
de
funcionamento dos
setores conhecidos
por na comunidade
escolar.

. Informar durante . Através de ficha
reuniões no início do de avaliação do
ano letivo;
conselho
de
classe
. Divulgando o início
participativo
já
do ano letivo através
existente.
do
Regimento
Interno aos pais e
alunos;
. Organizar critérios
de agendamento de
salas
especiais
(atendimentos),
.
Convidando
a
comunidade escolar
para participar das
reuniões agendadas
em cada setor;
. Informando através
de diálogos diários
sempre que houver
dúvidas por parte de
cada um.

. Manter máquinas e
equipamentos
existentes
em
funcionamento

. Fazer manutenção .
Ouvindo
os . Através
de
dos equipamentos funcionários sobre a diálogo
com
constantemente
necessidade
de funcionários;
garantindo o bom
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assegurando o bom
andamento
das
atividades
pedagógicas
e
administrativas.

funcionamento de
todos
proporcionando
condições
de
desenvolver
suas
atividades.

manutenção
reparos;

e . Através
de
avaliação
institucional
. Fazendo revisão em
máquinas
e
equipamentos
constantemente;
.
Substituindo
máquinas
sem
condições de reparos
por
equipamentos
novos
adquiridos
com verba destinada
para esse fim

. Dar autonomia aos
funcionários
responsáveis pelos
setores
da
instituição
educacional
tornando as ações
mais democráticas.

.
Oferecer
autonomia
de
gerenciamento aos
responsáveis pelos
setores
da
instituição
educacional.

.
Respeitando
opiniões sobre o
funcionamento dos
setores;

.
Através
de
diálogo
com
visitantes
atendidos e com a
comunidade
as
escolar;

.Fortalecer
a .
Convocar
o
participação
do conselho
escolar
conselho escolar na para deliberar sobre
tomada de decisões
as
administrativas.
decisões
administrativas
consideradas
importantes.

.
Convidar
os
membros
para
participar
de
reuniões com equipe
gestora;

.Atendendo
necessidades
levantadas
pelos .
Através
da
setores;
avaliação
da
instituição
. Dando liberdade de
educacional
organização do setor
(questionário dos
aos responsáveis.
pais).
.Através
do
conhecimento das
ações e atuação
do
conselho
escolar
pela
comunidade
.Realizar
reuniões
escolar
mensais
com
a
comunidade escolar
e equipe gestora.

14- ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PP
Por ser a Proposta Pedagógica um instrumento representativo de registro
e direcionamento das ações didático-pedagógicas da instituição de ensino, de
modo que sua constituição se dá no coletivo e por meio de ações diagnósticas a
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fim de se constituírem como direcionamentos para os trabalhos pedagógicos ao
decorrer dos anos letivos.
Mediante a essa constituição, a PP é um instrumento de constantes
renovações, já que os hábitos, costumes e a realidade social e cultural da
comunidade perpassam por constantes mudanças. Logo, a PP do CEF 106 é
merecedora de avaliações que acontecem no início do primeiro e segundo
semestre do ano letivo, cuja preocupação se dá em analisar os resultados
alcançados nas ações finalizadas e o que se pode fazer nas próximas ações a
serem realizadas.
Conquanto, a avaliação da PP prende-se não só às ações didáticaspedagógicas como também, aos projetos pensados pela escola como um todo e
àqueles sugeridos pela Regional de Ensino.
As ações de acompanhamento e avaliação sempre ocorrem ao decorrer
das coordenações pedagógicas, tendo como o primeiro momento na semana
pedagógica do início do ano letivo e ao decorrer das necessidades que vão
surgindo e se fazendo necessárias.
14.1- PLANO DE AÇÃO DA PP

OBJETIV
OS

MET
AS

AÇÕE
S

Possibilita
r
as
aprendiza
gens,
a
partir da
democrati
zação de
saberes,
em uma
perspectiv
a
de
inclusão,
considera
ndo
os
eixos
transversa
is
e
integrador
es

Red
ução
de
50%
nos
índic
es
de
repr
ovaç
ão
no
ao
final
de
cada
bloc
o do

Projeto
s
Interve
ntivos e
Reagru
pament
o.

AVALI
AÇÃO
DAS
AÇÕE
S
Semest
ralment
e
durante
as
Coorde
nações
Pedagó
gicas
Coletiv
as

RES
PONSÁV
EIS

CRON
OGRAM
A

Equip
e
gesto
ra,
Coor
dena
ção
Peda
gógic
a
e
Doce
ntes

Reagru
pament
o
interno:
regular
mente
Reagru
pament
o
externo
: uma
vez por
semest
re
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Oportuniz
ar
a
compreen
são
do
ambiente
natural e
social, dos
processos
histórico
geográfico
s,
da
diversidad
e
étnico
cultural,
do
sistema
político,
da
economia,
da
tecnologia
, das artes
e
da
cultura,
dos
direitos
humanos
e
de
princípios
em que se
fundamen
ta
a
sociedade
brasileira.
Fortalecer
vínculos
entre
a
escola e a
família,
procurand
o
proporcio
nar
diálogos
éticos e a
correspon
sabilizaçã
o
de
funções
distintas,

3º
ciclo
Ince
ntivo
ao
uso
do
acer
vo
bibli
ográf
ico

Aum
entar
em
50%
a
parti
cipa
ção
da
famíl
ia
nas
ativi
dade
s da

-Manutenção
do espaço
físico da sala
de leitura; Aquisição de
novos títulos
para o
acervo;
-Propiciar a
participação
dos
docentes em
cursos de
formação,
palestras e
encontros;
Enrique
cer as
coorde
nações
pedagó
gicas
coletiva
s com
palestr
as,
debate
s
e
momen
tos de
reflexã
o
e
estudos
-Procurar
fazer as
reuniões de
pais de
forma mais
dinâmica e
interessante
para atrair os
responsáveis
Realiza
r
atividad
es que
envolva
a

Bimestr
alment
e
durante
as
Coorde
nações
Pedagó
gicas
Coletiv
as

Equip
e
gesto
ra,
Coor
dena
ção
Peda
gógic
a
e
Doce
ntes

Ano
letivo
de
2020

Semest
ralment
e
durante
as
coorde
nações
Pedagó
gicas
Coletiv
as

Equip
e
gesto
ra,
Coor
dena
ção
Peda
gógic
a
Orien
tação
Educ
acion
al

Ano
letivo
de
2020
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visando
garantir o
acesso,
permanên
cia
e
formação
integral
dos
estudante
s.

esco
la

particip
ação
dos
pais

15 – PLANO DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL (ETI)

Apresentação
Conforme o Projeto Pedagógico, o Centro de Ensino Fundamental 106 do
Recanto das Emas tem como missão garantir a seus alunos a construção do
conhecimento, desenvolvimento intelectual, social e profissional, atitudes e
habilidade capazes de lhes proporcionar condições para o exercício da cidadania
plena valorizando o aluno como um ser participante e modificador do seu meio.
Educação em Tempo Integral
O Plano Distrital de Educação do Distrito Federal prevê a ampliação da
Educação em Tempo Integral em sua Rede Pública de Ensino. Já a proposta
pedagógica do Currículo em Movimento da Educação Básica da SEEDF
contempla a concepção de Educação Integral como aquela que visa a garantir
uma formação capaz de contribuir para o desenvolvimento das pessoas em
todos os seus aspectos, respeitando a individualidade e identidade de cada um.
Nesse sentido, é papel da Escola promover a formação do sujeito,
buscando a produção do conhecimento por meio de práticas pedagógicas
baseadas na ampliação e na continuidade das aprendizagens dos estudantes. A
escola torna-se essencial para o desenvolvimento do potencial humano, dada a
sua natureza educativa e o seu potencial formador, proporcionando atividades
educativas, aprendizagens significativas e prazerosas, em diversas áreas do
conhecimento

Público-alvo para atendimento na Educação Integral
Estudantes em situação de vulnerabilidade social.
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Princípios da Educação Integral
São princípios da Educação Integral:
•Integralidade,
•Intersetorialidade,
•Transversalidade,
•Diálogo escola-comunidade,
•Territorialização,
•Trabalho em rede e convivência escolar.

Objetivo Geral

Através da ampliação de tempos e espaços, possibilitar oportunidades de
ensino e aprendizagem por meio de atividades que tornem o ato de estudar
prazeroso e motivador, a fim de promover uma prática pedagógica que otimize
a formação integral e integrada do estudante, tanto nos aspectos cognitivos
quanto nos sócios emocionais,
Objetivos Específicos

•Promover oportunidades de ensino e aprendizagem por meio de atividades
pedagógicas, sociais, culturais, artísticas, tecnológicas, científicas, esportivas,
de saúde e de lazer, com vistas a aprendizagens significativas, que proporcione
uma a formação multidimensional do estudante;
•Reduzir a evasão, a reprovação e a defasagem idade-ano;
•Estimular e promover o protagonismo dos estudantes a fim de despertar neles
a responsabilidade quanto à sua trajetória de vida;
•Estimular o vínculo da escola com a comunidade;
•Oferecer educação de qualidade e inclusiva;
•Contribuir para a formação integral dos estudantes;
•Preparar os alunos para o mercado de trabalho e para o prosseguimento dos
estudos;
•Contribuir para a melhoria do desempenho escolar dos estudantes;
• Ocupar o tempo ocioso dos estudantes em atividades educativas;
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•Oportunizar vivências nas diversas formas de expressão com base em valores
como

respeito

às

diferenças,

companheirismo,

fraternidade,

justiça,

sustentabilidade, perseverança;

Organização dos tempos e espaços nas Etapas e Modalidades

Os tempos e espaços escolares devem ser organizados de modo que
proporcionem uma rotina condizente com os interesses e as necessidades do
estudante. A coordenação pedagógica deve acompanhar o trabalho escolar,
inclusive do voluntariado, realizando encontros periódicos, a fim de orientar e dar
suporte à implementação das atividades. Desse modo, o atendimento aos alunos
ocorrerá durante quatro dias da semana, tendo um dia exclusivamente destinado
a coordenação e planejamento semanal, considerando que o planejamento é
uma ferramenta indispensável para o sucesso do trabalho da Educação Integral
pois propicia uma reflexão sobre a prática e os resultados esperados e
alcançados e ainda sobre as melhorarias que se pretende alcançar.

Aspectos Organizacionais e Operacionais

A proposta de estruturação das escolas de Educação em Tempo Integral
deve apoiar-se em três bases: pedagógica, operacional e funcional. Deve ainda
garantir que a comunidade escolar tenha participação sistemática e efetiva nas
decisões sobre a Educação Integral de acordo com a construção coletiva das
ações e o aumento da qualidade do tempo de permanência do estudante na
Unidade Escolar.

Papel do Educador Social Voluntário

O papel do Educador Social Voluntário (ESV) que atua na Educação
Integral, é dar suporte ao desenvolvimento das atividades realizadas com os
estudantes, sob a supervisão de um professor/ coordenador.

Avaliação das Aprendizagens na Educação em Tempo Integral
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A avaliação na Educação em Tempo Integral deve ser usada como
instrumento para melhorar o processo educacional e como elemento qualificador
das aprendizagens, considerando as especificidades de cada um, fortalecendo
o comprometimento com a Educação para a Diversidade, Cidadania, Educação
em e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade. (DISTRITO
FEDERAL, 2014). Medir e analisar as informações torna-se necessário a fim de
promover intervenções necessárias, identificar os avanços e dificuldades dos
estudantes e buscar, desse modo, melhorias no ensino-aprendizagem. Desse
modo, a avaliação se dará por meio de registros periódicos de desempenho, dos
avanços, potencialidades, dificuldades apresentadas, auto avaliação e avaliação
formativa.

Metodologia

O CEF 106 atenderá 150 (cento e cinquenta) alunos do ensino regular do
6º ao 9º ano matutino/vespertino com dificuldade de aprendizagem,
risco/vulnerabilidade social e participantes do Programa Bolsa Família. Estes
alunos serão divididos em 3 (três) turmas, que revezam entre as oficinas
oferecidas, de forma que todos participem das mesmas atividades. As ações da
Educação em Tempo Integral acontecem no contra turno das aulas regulares.
Os espaços utilizados são: Quadra de esportes da escola, Sala de música, sala
destinada à prática de lutas, biblioteca, espaços internos da escola.

O

atendimento acontece na escola em dois períodos: matutino e vespertino. Os
alunos do turno matutino entram às 9:00. Por volta de 9:15 é servido um lanche
e em seguida os alunos são divididos em três turmas de 25 alunos (vinte e cinco),
por oficinas com duração de 50 minutos cada oficina, desenvolvidas até às
12:30. Às 12:30h é servido o almoço para os alunos dos dois turnos. Às 13h os
alunos que participaram das oficinas no matutino são encaminhados às salas do
ensino regular e os alunos do ensino regular matutino são encaminhados para
as oficinas até às 16:00h. Nesse horário é servido o lanche e os alunos são
liberados até as 16:30h.
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Projeto

Objetiv

Estra

Justific

Respons

Avaliaç

o

tégia

ativa

áveis

ão

Proporcion
ar
um
desenvolvi
mento
Jogos
de mental
e
Tabuleiro
social
ao
estudante.
Desenvolve
r no aluno a
capacidade
crítica
de
análise dos
próprios
atos.
Aprender a
tomar
decisões
conscientes
e lidar com
os
sentimento
s
de
ansiedade,
raiva
e
frustração.

Período
de
cinquenta
minutos
de aula
diária;
Apropriaç
ão
do
conhecim
ento do
material a
ser
utilizado,
tabuleiros
e peças;
Ensino
das
regras do
jogo.

Tendo em
vista
o
xadrez e a
dama serem
esportes de
ordem
intelectual,
que
proporciona
m
um
desenvolvim
ento mental
e
social,
podendo
proporciona
r um melhor
aprendizado
em relação
às
outras
disciplinas e
até mesmo
na aplicação
das
atividades
motoras,
viu-se
a
importância
da utilização
de
um
período
para
a
execução
dessa
modalidade.

Educador
Social
Voluntário e
Coordenador
.

A avaliação
será
feita
através da
participação
diária
e
atuação dos
alunos.

Desenvolve
r tolerância,
concentraç
ão e
autoestima
Melhorar a
disciplina
Interagir
com alunos
de outras
turmas num
ambiente
de
socializaçã

Período
de
cinquenta
minutos
diários de
aula.

São
esportes de
defesa
praticados
com mãos
vazias,
conduz
o
aluno
a
disciplina,
melhoramen
to
da
coordenaçã
o
motora
como
o

Educad

A

or

avalia

Social

ção

Voluntá

será

rio

feita

Karatê/JiuJitsu

e

Coorde

atravé

nador.

s

da

partici
pação
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o
cooperação
,
descontraç
ão e
ludicidade

convívio
coletivo
e
relacioname
nto
mais
fácil com um
todo.

diária
e
atuaçã
o dos
alunos
.

Música

Propiciar
aos alunos
o acesso e
aprendizad
o dos
instrumento
s que
compõem
uma
Fanfarra e
simultanea
mente
preservar e
resgatar
tradições
musicais e
culturais.

Período
de
cinquenta
minutos
diários de
aula.

A
música
está
cada
vez
mais
presente no
nosso
cotidiano, e
a Banda de
Música
é
uma
das
formas mais
duradouras
e marcantes
para
a
transmissão
e
perpetuação
dessas
sensações
sonoras.
Através da
Banda
de
Música
poderemos
formar
profissionais
e cidadãos
conscientes
da
importância
da cultura
em
uma
comunidade
e
futuros
instrumentis
tas
que
poderão
abraçar
a
música
como
profissão,
envolvendo
os
alunos

Educad

A

or

avalia

Social

ção

Voluntá

será

rio

feita

e

Coorde

atravé

nador.

s

da

partici
pação
diária
e
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as
diferenças.
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16 – PROJETOS ESPECÍFICOS OU INTERDISCIPLINARES INTERNOS
16.1 –PROJETO DE MONITORIA: MULTIPLICANDO O CONHECIMENTO

JUSTIFICATIVA
Combater as dificuldades de aprendizagem e também aprofundar o
conhecimento das disciplinas de ciências e matemática.
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OBJETIVOS

•Melhorar a aprendizagem dos estudantes
•Motivar o estudante quanto à busca contínua do aprendizado
•Elevar a compreensão de conteúdos estudados em sala;
•Aperfeiçoar o relacionamento pessoal e comunicação dos monitores e alunos;
•Estimular o trabalho em equipe
•Valorizar a empatia e a colaboração entreos alunos;

METODOLOGIA
•Baseado no ano anterior são escolhidos estudantes que tiveram desempenho
excelente nas duas disciplinas;
•A prioridade é para alunos que cursam o 9° ano do 3° ciclo do 2° bloco, pois
eles poderão ajudar nos anos anteriores (6°, 7° e 8° anos);
•Os estudantes serão selecionados para participar no contraturno, de atividades
de monitoria.
•Os monitores serão responsáveis por tirar dúvidas e ajudar nas dificuldades de
aprendizagem das disciplinas de ciências e matemática.
•Os professores responsáveis auxiliarão os estudantes com aulas de revisão e
de aprofundamento de conteúdo.

CULMINÂNCIA
•Em 2020 a monitoria funcionará todas as segundas e quintas-feiras das 9:30h
às 11:30h, podendo haver alteração de dias e horários de acordo com a
demanda.

16.2 - PROJETO FANFARRA CEF 106 DO RECANTO DAS EMAS
RESPONSÁVEIS
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Educadores Sociais Voluntários com a supervisão da coordenadora da
Educação Integral
INTRODUÇÃO
A música, como parte da cultura de uma sociedade, extrapola os limites
individuais de cada indivíduo e o integra de maneira plena na comunidade a qual
pertence. Portanto, a Banda ou Fanfarra Musical pode ser um poderoso
instrumento de integração entre os membros de uma comunidade, além de
resgatar nossa cultura, propiciar lazer, participar de eventos, formar profissionais
na área de música e principalmente tornar mais democrático, a acesso à cultura.
OBJETIVOS GERAIS
Propiciar aos alunos o acesso e aprendizado dos instrumentos que
compõem uma Fanfarra e simultaneamente preservar e resgatar tradições
musicais e culturais.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

A inclusão social através da música; participar ativamente dos eventos culturais;

•

Fazer com que o aluno se sinta parte de uma comunidade através de uma
atividade prazerosa;

•

Divulgar a música de fanfarra, seu repertório tradicional e integrar as diferentes
modalidades musicais com as diferentes manifestações culturais, sociais e de
lazer da comunidade.

JUSTIFICATIVA
A música está cada vez mais presente no nosso cotidiano, e a Banda de
Música é uma das formas mais duradouras e marcantes para a transmissão e
perpetuação dessas sensações sonoras.
Através da Banda de Música poderemos formar profissionais e cidadãos
conscientes da importância da cultura em uma comunidade e futuros
instrumentistas que poderão abraçar a música como profissão, envolvendo os
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alunos em uma atividade prazerosa e saudável, o que por si só já justifica
aprovação de tal projeto.

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES

O planejamento em questão visa à utilização racional do tempo de forma
a atender as peculiaridades do projeto.
São inúmeras as diferenças de atividades relacionadas a uma banda, o que
requer também diferentes estratégias de ensino e aprendizagem. Dentro desse
contexto podemos citar a necessidade de alfabetização musical, a diversidade
de instrumentos, bem como suas características próprias aliadas aos mais
diferentes

tipos

de

arranjos

musicais e

as

limitações

apresentadas

individualmente por cada aluno, o que reflete diariamente no resultado do
conjunto.
Segunda-Feira

Quarta-Feira

Ensaio de Naipes Ensaio Geral

Teoria Musical

Prática Musical Individualizada

TEORIA MUSICAL

Conjunto de conhecimentos mínimos necessários para leitura, compreensão e
execução de partituras.
Conteúdo programático a ser desenvolvido:
-Parâmetros do Som: Altura, Intensidade, Timbre e Duração.
-Notação Musical: Notas, Pentagrama, Linhas e Espaços Complementares na Clave
de Sol.
-Figuras de Som e Silêncio: Semibreve, Mínima, Semínima, Colcheia e Semicolcheia.
-Divisão Proporcional dos Valores: Compasso Simples e Compasso Composto.
-Dinâmica: Ligadura, Ponto de Aumento e Diminuição, Acentuação em Geral.
-Intervalos: Maiores, Menores, Justos, Aumentados e Diminutos.
-Escalas: Maiores e Menores.
PRÁTICA INSTRUMENTAL INDIVIDUALIZADA
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Conjunto de conhecimentos específicos relativos ao instrumento a ser aprendido, tais
como:
-Emissão do Som
-Posições
-Afinação
-Escalas
-Exercícios
-Músicas a Serem Executadas
ENSAIO DE NAIPES
Estudo em conjunto voltado para os instrumentos da mesma família.
ENSAIO GERAL
Culminância de todo o trabalho envolvido. É caracterizado pelo perfeito entrosamento
e afinação entre as vozes distribuídas aos instrumentos a serem executados.

RECURSOS EXISTENTES

A escola dispõe dos instrumentos relacionados abaixo:
INSTRUMENTO

QUANTIDADE

Corneta Mib

03

Corneta Sib

03

Corneta Fá

03

CornetãoSib

02

Cornetão Fá

02
Surdo

02

Bumbo

02

Prato de 14”

02

Caixa de Guerra 13x14”

02

RECURSOS HUMANOS
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Para a execução do presente projeto se faz
necessário à presença de dois professores de música para o ensino de teoria e
práticas instrumentais. Caberá, ainda, a ação de coordenar as atividades musicais,
fazer os arranjos das músicas a ser executado, ensaiar e reger a Fanfarra.
A Fanfarra contará com os alunos do Ensino Integral
do CEF 106. Com duas turmas no período matutino e duas turmas no período
vespertino, compostas por 21 (vinte e um) alunos. Contemplando assim, 84 (oitenta e
quatro) alunos no total.
CONCLUSÃO
A execução desse projeto visa a inserção social através
da música, para alunos que, em outras condições, provavelmente não teriam acesso
a esta prática.
16.3 - CERRADO, E EU COM ISSO? EDUCAÇÃO AMBIENTAL
ZÉ DA ROÇA E A ÁRVORE DA ABUNDÂNCIA
Todos os dias de manhã, Zé da Roça chegava à Aldeia, em
meio à festa das crianças, com cestas repletas de frutas. Eram as mais variadas, de
todas as cores e gostos, conhecidas e desconhecidas. Muito bondosamente, Zé da
Roça as distribuía entre todas as casas, conforme o número de pessoas em cada
família. Todos os dias, acontecia a mesma coisa.
Alguns moradores da região, curiosos, passaram a espionar Zé
da Roça para ver como ele conseguia tantas frutas assim. Numa noite, de madrugada,
perceberam que o caboclo saiu de sua casa com um lampião na mão e adentrou a
mata perto da barragem. Entrou lá para dentro da mata, ziguezagueando em
caminhos que ninguém conhecia. Lá pras tantas, depois de muito andarem atrás do
moço, os curiosos viram uma imensa árvore com galhos cheios de frutas de todas as
cores e gostos, conhecidas e desconhecidas.
A árvore tinha frutos verdes e maduros, mas Zé da Roça, subindo
no tronco, pegava apenas os frutos mais maduros e deixava os demais para os dias
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seguintes. Falava o nome de cada morador da Aldeia e escolhia a fruta do dia de
acordo com o gosto de cada um.
Antes que fossem vistos, os curiosos empreenderam jornada de
volta, regressaram para suas casas e deitaram. De manhãzinha, bem cedinho, como
de costume, Zé da Roça apareceu com os cestos cheios de frutas e as distribuiu para
todos os moradores.
Naquele dia, quem seguiu o seu Zé da Roça não conseguiu frear
a língua, e a notícia da Árvore da Abundância se espalhou em toda a Aldeia. Assim
que o sol se pôs e Zé da Roça foi dormir, as portas das casas se abriram e a cidade
inteira foi para a mata da barragem atrás da tal árvore de todos os frutos. Chegando
lá, maravilharam-se com tanta abundância e cada um foi providenciar seu cesto para
encher de fruta, cheios de ganância. Pegaram bananas e goiabas, mangabas e
jatobás, cagaitas e mangas, cajamanga e cajuzinho do cerrado. Pegaram frutas
maduras, mas também as verdes. Teve até quem arrancasse um galho inteirinho,
prometendo plantar no quintal da própria casa.
De madrugadinha, quando todos já tinham ido embora, chegou
o Zé da Roça para colher as frutas do dia. Qual não foi a sua surpresa ao ver a árvore
toda depenada, desgalhada e desfrutada. Entristeceu-se amarguradamente e voltou
para casa chorando.
Durante muitos dias seu Zé da Roça não saía de seu quarto.
Temendo pelo pior, dona Maria entrou em sua casa e descobriu que o velho havia
falecido de desgosto.
A cidade se enlutou. A árvore morreu e as crianças não
festejavam mais, pois não tinham mais fruta para todo mundo de manhã.
Dona Maria foi quem chamou a vila toda uns meses depois e fa
- Essa noite eu sonhei com o falecido Zé da Roça. Ele chorava e me falava o
quanto se desgostou de ver a Árvore da Abundância toda desfrutada. Não tinha
necessidade, ele falou. Ela sempre deu fruto para todo mundo. Nunca faltava nada
para ninguém. Mas daí uma curiosidade e uma ganância tomou conta de tal forma,
que cada um quis garantir pra si aquilo que era de todos. E a árvore morreu. Mas não
se aquietem, não. Zé da Roça continua homem bom, mesmo depois de falecido. Falou
que tem como a árvore rebrotar, reflorescer. Pra isso, tem precisão que cada um aqui
pegue um punhado do seu maior dom, o seu maior talento, e deposite na terra, no pé
da árvore. E todo mundo junto deve depositar na terra, todos os dias um pouquinho,
como adubo.
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E assim eles fizeram. Em honra à memória de seu Zé da Roça, todo morador
colocou um pouquinho do seu talento, fosse qual fosse, na terra da árvore. Poucos
meses depois ela floresceu. As flores mais belas, de todos os tamanhos e todas as
cores. Pouco depois vieram os frutos, que agora eram colhidos na medida da
necessidade de cada família e somente para cada dia.
Algum tempo depois, dona Maria sonhou com Zé da Roça de novo, mas dessa
vez ele sorria.
Autor: Miguel Sartori
1.TEMA
Cerrado, e eu com isso?
2.DURAÇÃO
Março a dezembro de 2020.
3.OBJETIVO GERAL
Conhecer o bioma cerrado, suas características e a
importância de sua preservação, assim como investigar ações e práticas ecológicas
de conservação e preservação do patrimônio ambiental, desenvolvendo hábitos de
vida sustentáveis.
4.OBJETIVOS ESPECÍFICOS
4.1 Compreender a formação e distribuição do cerrado e sua
importância ambiental.
4.2 Ampliar o conhecimento sobre a legislação sobre a temática
proposta, incluindo debates sobre a Lei n° 11.445/2007 – Lei do Saneamento Básico
e a Lei n° 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos, ambas de abrangência
nacional.
4.3 Conhecer as diferenças entre lixo, rejeito e resíduo, assim como
seu potencial poluidor e de sustentabilidade.
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4.4 Resgatar o papel de cidadãos com deveres e direitos dos
estudantes, assim como de toda a comunidade escolar, atribuindo a responsabilidade
compartilhada de cuidados com o meio ambiente.
4.5 Promover, através da sensibilização, hábitos urbanos que
reduzam impactos ambientais e promovam qualidade de vida.
4.6 Compreender a água como parte de um sistema resiliente, mas
com fortes impactos ambientais, sociais e econômicos, assim como um recurso finito,
que demanda de cuidados especiais em nosso cotidiano para garantir a sobrevivência
das atuais e futuras gerações.
4.7 Assimilar diferentes conceitos, entre eles: agricultura sustentável,
biopesticidas, bioeducação, saneamento básico, qualidade de vida, recursos hídricos,
sustentabilidade, degradação ambiental, uso de resíduos, infraestrutura social,
redução de desigualdades, segurança alimentar, alimentos funcionais, comunidades
sustentáveis, consumo sustentável, profissões do futuro, mudanças climáticas,
tecnologias da informação e comunicação, higiene ambiental, ecologia, cerrado,
práticas

sustentáveis

(urbanas),

patrimônio,

conservação

e

preservação,

biodiversidade.
4.8 Relacionar as questões ambientais com os diferentes temas
contemporâneos transversais, sendo eles cidadania e civismo, economia, saúde,
multiculturalismo, e ciência e tecnologia.
5.JUSTIFICATIVA
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) estabelece as aprendizagens
essenciais a serem desenvolvidas nas escolas do Brasil, configurando-se como
documento norteador para todas as etapas da Educação Básica, assim como para
todos os componentes curriculares. Não são apenas conteúdos definidos, mas
competências e habilidades que devem avançar progressivamente, com objetivo de
gerar cidadãos que sejam também agentes da sociedade, capacitados para relacionar
os conhecimentos científicos na resolução de problemas cotidianos (BRASIL, 2017).
Em concomitância com a BNCC, o Distrito Federal já havia elaborado o
chamado Currículo em Movimento, documento norteador que estabelece o que deve
ser trabalhado nas escolas públicas desta Unidade de Federação, padronizando os
conteúdos por etapa/ano, assim como estabelecendo as habilidades desenvolvidas
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ao longo da vida escolar do estudante. Sua reformulação, em 2018 (em vigência a
partir de 2019), respeitou as premissas estabelecidas na BNCC.
Entre

tantos conteúdos, habilidades e objetivos de aprendizagem

estabelecidos legalmente, ainda podemos ressaltar que todos eles vinculam-se com
os chamados Temas Contemporâneos Transversais (TCT’s), antes apenas chamados
de Temas Transversais, os quais estimulam relacionar conteúdos científicos com as
questões sociais, tornando esta última como objeto de aprendizagem e reflexão dos
alunos (BRASIL, 2019). A ideia central dos TCTs está amparada na premissa:
Educar e aprender são fenômenos que envolvem todas as dimensões do ser
humano e, quando isso deixa de acontecer, produz alienação e
perda do sentido social e individual no viver. É preciso superar as formas de
fragmentação do processo pedagógico em que os conteúdos não se
relacionam, não se integram e não se interagem. ” (BRASIL, 2019, p. 04)
Isto quer dizer que tudo o que é trabalhado na escola deve ter relação com a
vida do estudante, assim como os conteúdos e as ciências precisam conversar entre
si, tornando inter e transdisciplinar o processo de ensino-aprendizagem, assim como
é a vida. Nestas condições, os TCTs caracterizam-se por assuntos diversos de
interesse para o desenvolvimento da cidadania que devem ser trabalhados em todas
as disciplinas e atrelados aos conteúdos da BNCC e também no Currículo em
Movimento do Distrito Federal. Desse modo, o Ministério da Educação (BRASIL,
2019) publicou a atualização dos TCT’s, dividindo-os em:
•Cidadania e Civismo: Vida Familiar e Social, Educação para o Trânsito, Educação
em Direitos Humanos, Direitos da Criança e do Adolescente, Processo de
envelhecimento, respeito e valorização do Idoso.
•Ciência e Tecnologia: Ciência e Tecnologia;
•Economia: Trabalho, Educação Financeira, e Educação Fiscal;
•Meio Ambiente: Educação Ambiental e Educação para o consumo;
•Multiculturalismo:

Diversidade

Cultural, Educação

para

a

valorização

dos

multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras;
•Saúde: Saúde, Educação Alimentar e Nutricional.
Com base no exposto, acreditamos que o projeto aqui apresentado visa trabalhar de
forma inter e transdisciplinar o tema Cerrado, possibilitando transitar por diferentes
disciplinas escolares e abraçando todos os TCT’s. A proposta inicial é partir da
Educação Ambiental (EA), aqui entendida como
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[...] os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores
sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia
qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 1999).
A definição de EA por si só já demonstra que ela é a prática da cidadania e a
possibilidade da formação de novos cidadãos, conscientes de seu papel no espaço
geográfico que ocupam em diferentes escalas, assim como a inserção de novos
contextos que o mundo globalizado nos oferece cotidianamente. Educação Ambiental
não é trabalhar a natureza, concebida como algo tão longe do ser humano, mas é
rever nossas práticas, adquirir novos hábitos saudáveis pensando na sustentabilidade
do planeta. A este propósito, vincula-se “meio ambiente” à natureza, e se esquece de
que ambiente é tudo o que está ao nosso redor, pois o espaço geográfico é natureza
transformada para satisfazer as necessidades humanas. Partindo desse princípio,
acredita-se que qualquer conteúdo de sala de aula pode ser relacionado ao meio
ambiente e a sustentabilidade.
A possibilidade de ter um espaço-tempo específico para o tema, os
horários de Parte Diversificada, auxilia no desenvolvimento de um projeto pedagógico
com maior efetividade dentro do ambiente escolar, e é com esse olhar que nasce essa
proposta. Conhecer o cerrado, sua ocupação e destruição, e repensar práticas
sustentáveis urbanas que podem ser incorporadas no cotidiano e que se vinculam
com os cuidados com a conservação e preservação do ambiente (tanto urbano, como
o cerrado).
6.O PROJETO E A PROPOSTA PEDAGÓGICA
Brasília foi construída no final da década de 1950, e inaugurada em 1960.
Lugar estratégico do ponto de vista geopolítico, no centro do país , local que até
então era povoado por populações tradicionais que viviam praticamente em
isolamento. Foi a oportunidade de viabilizar a integração nacional, interligando todas
as regiões brasileiras à nova capital através da construção de estradas, o que também
viabilizou a expansão do capitalismo ao proporcionar a dispersão do mercado
consumidor para todo o país. Um grande passo para o sucesso do Plano de Metas do
Governo de Juscelino Kubitschek.
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Foi a partir de então que os fluxos migratórios internos foram alterados,
redirecionados para o Centro-Oeste, com a busca de novas oportunidades de trabalho
e geração de renda onde seria construída a nova capital do Brasil. Inaugurada em
1960, a migração para esta região não foi interrompida, e permanece até os dias
atuais. Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revela que dos cerca
de 3 milhões de habitantes do Distrito Federal (IBGE, 2019), aproximadamente 46%
não nasceu nesta Unidade da Federação, manifestando o alto índice de migrantes
residentes no DF ainda hoje.
O Planalto Central, antes dominado pelo cerrado, começa a dar sinais de
mudanças, seja com a urbanização do Distrito Federal, seja pela expansão da
fronteira agrícola auxiliada pela Revolução Verde no Brasil e a sua propagação do uso
de transgênicos, possibilitando o cultivo de grãos, principalmente a soja, numa região
onde o solo e o clima não proporcionavam o desenvolvimento da agricultura para
exportação. É neste cenário que a degradação do cerrado ganha força, restando
apenas 20% da sua formação original, configurando-se como o segundo bioma que
mais sofreu com a intervenção humana, perdendo apenas para a Mata Atlântica.
Parece algo simples do ponto de vista meramente social e econômico,
caracterizado pela expansão urbana e agrícola. Porém, houve diversos impactos
ambientais no bioma cerrado, não podendo resumi-los apenas ao desmatamento, pois
suas consequências são muito maiores. Entre eles, podemos ressaltar na perda de
biodiversidade, na alteração micro e macroclimática, expulsão de populações
tradicionais, poluição das águas, do solo e do ar, entre outros.
Todas essas observações demonstram a riqueza de conteúdos que podem ser
abordados através do conhecimento do cerrado, entre eles ocupação do território
brasileiro, migrações, biodiversidade, patrimônio natural e cultural, multiculturalismo,
populações tradicionais, saúde, alimentação, transgenia, planejamento urbano e
regional, recursos hídricos, relevo e bacias hidrográficas, todos esses temas com o
viés da sustentabilidade.
Pensando na sustentabilidade, abraçamos todos os TCTs. Já falamos
anteriormente sobre a inserção da temática Meio Ambiente. Este, amparado no
conceito de sustentabilidade, permitirá envolver os temas Ciência e Tecnologia,
Economia, Multiculturalismo e Saúde, todos são temas que se articulam no mundo
atual. Falar de Ciência e Tecnologia e também de Economia requer uma quebra de
paradigma em que desenvolvimento era visto apenas como crescimento econômico.
Atualmente, o desenvolvimento só será possível considerando a variável social, a
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variável econômica e a variável ambiental, ideia que alicerça o desenvolvimento
sustentável, entendido como “ uma mudança no comportamento da sociedade,
compreendendo o todo e qualquer grupo de atores/agentes, com o objetivo principal
do desenvolvimento através da satisfação das necessidades de todos sem causar
prejuízos às gerações futuras” (SCHLINDWEIN, 2013).
Andrade afirma que “Ciência é também política, e o cientista deve saber
porque é utilizada, como é utilizada e em favor dos interesses de quem é
utilizada”(2003 [1996], p. 13). Nesse sentido, convém ressaltar que os rumos da
Ciência,

Tecnologia

e

do

Trabalho

amparam-se

nessas

concepções

de

sustentabilidade e ciência, com estudos voltados a minimizar nossos impactos
ambientais, conhecimento que, em um futuro próximo, será decisivo para o mercado
de trabalho, e nossos estudantes precisam estar preparados para tal, isto também é
cidadania.
Fica claro que a proposta pedagógica está amparada nos Pressupostos
Teóricos do Currículo em Movimento do Distrito Federal. Este currículo foi construído
embasado

nas

Pedagogia

Histórico-Crítica

e

Psicologia

Histórico-Cultural,

considerando a historicidade dos educandos, sua realidade, suas angústias, as
contradições sociais, garantindo o acesso às aprendizagens e mecanismos de
compreensão da prática social e sua alteração através do conhecimento acadêmico.
Assim, o desenvolvimento dos estudantes é favorecido quando vivenciam situações
que os colocam como protagonistas do processo ensino-aprendizagem, tendo o
professor como mediador do conhecimento historicamente acumulado, por meio de
ações intencionais didaticamente organizadas para a formação de um sujeito histórico
e social (DISTRITO FEDERAL, 2014, p. 33).
É notório que nosso objetivo é transformar nosso estudante de um mero ator,
que está presente no cenário da escola, em um agente, um cidadão que compreende
o que acontece no espaço geográfico onde está inserido e que, além de desenvolver
um pensamento crítico, também age sobre esse espaço, provocando as mudanças
necessárias para um ambiente saudável. Agir é essencial para demonstrar que as
aprendizagens foram significativas, e a educação ambiental não requer apenas
consciência, mas ação. Isto é, “Educação ambiental é mudança de comportamento.
Exige a combinação de elementos científicos e teóricos com experimentação, práticas
e conhecimentos externos à escola” (MINC, 2005, p 74).
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Entre os diferentes conteúdos que pretendemos abordar, todos eles permeiam
os Eixos Transversais do Currículo em Movimento: Educação para a Diversidade,
Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, e Educação para a
Sustentabilidade. Acreditamos que esses eixos não são isolados, e utilizamos a
contextualização do geógrafo Carlos Minc para demonstrar essa ideia, através da
ressignificação do conceito de cidadania ao longo do tempo: “Em meados do século
XX, o sociólogo inglês Marshall analisou o percurso dos direitos de cidadania que,
apesar da resistência dos grupos dominantes, foram sucessivamente conquistados e
incorporados:
1.A instituição da Cidadania Civil consagrou, no século XVII, as liberdades
individuais, como as de expressão, de pensamento e de credo religioso, que antes
não existiam, o que expunha as pessoas ao terror obscurantista e à Inquisição.
2.A Cidadania Política constituiu-se no século XIX com a extensão do direito ao
voto e de participação dos cidadãos no exercício do poder político. No Brasil, o sistema
escravocrata atrasou essas conquistas, e somente com a República o direito de voto
foi ampliado. Até então ele era restrito aos homens livres, maiores de 21 anos e que
fossem proprietários. Progressivamente, esse direito passou a ser garantido também
aos não-proprietários e às mulheres, e em 1988 os analfabetos e os jovens com mais
de 16 anos obtiveram o direito de votar.
3.A Cidadania Social e Econômica consagrou no século XX os direitos à
educação, à saúde, ao salário digno e à terra. Esse reconhecimento não tornou tais
direitos reais imediatamente, pois eles são objeto de lutas cotidianas. Albert
Hirschman, cientista político alemão radicado nos Estados Unidos, observou o espaço
de um século entre cada uma das dimensões de cidadania e mostrou como o
pensamento reacionário atacou em cada período os conceitos e as políticas que as
incorporaram.
Temos esperança de que o século XXI incorpore a Cidadania Ecológica como
direito real ao ambiente saudável, à saúde ocupacional e à qualidade de vida. [...]
Uma nova era, na qual a natureza será tratada como aliada e não como inimiga,
se aproxima, e o meio ambiente será considerado patrimônio genético e social, base
da vida da população. Quando as sociedades incorporarem de fato a Cidadania
Ecológica, os direitos dos índios, dos seringueiros, o direito ao ar puro, ao sol e ao
verde serão tão cristalinos quanto o são hoje os direitos à informação e ao voto
universal”. (MINC, 2005, p. 31)
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7.PROCEDIMENTOS METODOLÓGICO
O projeto “Cerrado, e eu com isso?” estará concentrado nas aulas de Parte
Diversificada 1 dos 7° anos do Ensino Fundamental, em encontros semanais de
acordo com o calendário da SEEDF. Outros professores engajados no projeto também
desenvolverão atividades correlacionadas em suas disciplinas, como Geografia e
História.
Ressaltamos que a escola está inserida no Projeto Parque Educador, parceria
da SEEDF, IBRAM e SEMA, sendo que uma vez por mês no turno contrário da aula,
40 estudantes participarão de uma aula de campo no Parque SaburoOnoyama –
Taguatinga Sul. Lá, os estudantes terão contato com uma Unidade de Conservação,
e realizarão atividades sobre o cerrado, a água, consumo consciente, educação
patrimonial, mudanças climáticas e práticas integrativas de saúde. Tal possibilidade
permitirá aos estudantes relacionar teoria e prática não apenas em sala de aula, mas
também fora dela. Os projetos “Cerrado, e eu com isso?” e “Parque Educador”
funcionarão como complementares ao longo do primeiro semestre do ano,
possibilitando uma aprendizagem significativa, que vá além dos muros escolares e
contagie a comunidade.
Já no segundo semestre, as atividades ocorrerão no espaço escolar, com a
possibilidade de levar os estudantes a alguma outra Unidade de Conservação do
Distrito Federal, oportunizando àqueles que não foram contemplados pelo Parque
Educador.
Para cada encontro, um tema específico será discutido com os estudantes,
seguindo uma sequência que visa a progressão dos conteúdos de acordo com suas
dificuldades. Ressaltamos que, não apenas conteúdos serão trabalhados, mas a
elaboração e inserção de práticas sustentáveis urbanas, que serão introduzidas ao
longo do ano no ambiente escolar e, espera-se, na comunidade escolar como um
todo, fazendo com que certas práticas tornem-se hábitos para que todos tenham um
ambiente saudável, seja ele a escola, a casa, a cidade e/ou o planeta.
8.CRONOGRAMA
1° Bimestre
•Introdução à Ecologia e sustentabilidade;
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•Conhecendo o bioma Cerrado;
•Pesquisas sobre fauna e flora do cerrado, assim como os impactos ambientais que
nele ocorrem.
2° Bimestre
•Ocupação do cerrado: a construção de Brasília e a expansão da fronteira agrícola;
•Biodiversidade: introdução de espécies invasoras e transgenia, o risco das
queimadas;
•Sustentabilidade: práticas urbanas saudáveis – alimentação saudável e
construção de horta vertical na escola, priorizando uso de materiais reaproveitados e
plantas e ervas medicinais endógenas do cerrado; geração e aproveitamento de
resíduos, descarte de resíduos e rejeitos (política dos 5R’s, coleta de pilhas, baterias
e medicamentos vencidos para descarte correto).
3° Bimestre
•Água: Cerrado como o berço das águas dos grandes rios;
•Ciclo da água e sua relação com a dinâmica climática do Cerrado;
•Conceito de bacia hidrográfica (construção de maquete do DF);
•Rios voadores;
•Crise hídrica.
4° Bimestre
•Multiculturalismo: etnias, cultura, diversidade cultural; populações tradicionais.
9.ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
Os estudantes serão avaliados ao longo do ano, amparados na avaliação
formativa, isto é, das suas aprendizagens, de acordo com a participação,
envolvimento e desenvolvimento das atividades propostas. Ressaltamos o documento
norteador da SEEDF, Diretrizes de Avaliação Educacional, considera que a avaliação,
para ser caracterizada como formativa, tem alguns aspectos específicos, como “da
observação do desempenho e do crescimento da criança em relação a ela mesma e
jamais em comparação a seus pares” (DISTRITO FEREAL, 2014, p. 14).
Alguns instrumentos/procedimentos serão adotados ao longo do projeto, como
a autoavaliação e o dever de casa. O primeiro visa a participação do estudante no
processo de avaliação, fazendo com que ele reflita sobre suas aprendizagens, suas
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falhas e acertos, ao mesmo tempo que se torna um instrumento para o educador
avaliar o desenvolvimento das atividades propostas, das aulas e do projeto. Já o dever
de casa tem função de permitir que o estudante continue a refletir sobre os temas
abordados, despertando insights fora do ambiente escolar e que possam contribuir
para a aprendizagem dos colegas através do compartilhamento das ideias.
Acreditamos que tal método promova autonomia no processo de aprendizagem,
desde que orientado corretamente.
Compreendemos que, na avaliação formativa, toda e qualquer atividade
realizada no âmbito escolar requer um objetivo de aprendizagem, há uma
intencionalidade provocada no estudante, caso não tenha, não há razões para ser
abordada pela escola. Assim, a avaliação também deve caminhar,
[...] não se adotam esses instrumentos/procedimentos simplesmente
para atribuição de nota, mas para que se constate o que os estudantes aprenderam e
se identifiquem as intervenções a serem realizadas. Este é o sentido da avaliação
formativa. As produções dos estudantes devem ser apreciadas e analisadas com o
intuito de se oferecerem novas possibilidades de aprendizagem. Comparam-se as
aprendizagens do próprio estudante para conhecer sua trajetória e impulsioná-la.
Igualmente importante e necessária é a real participação dos estudantes no processo
avaliativo” (DISTRITO FEDERAL, 2014, p. 17-18).
Como o projeto visa a incorporação de práticas
sustentáveis urbanas, nada mais relevante do que adotar a avaliação formativa com
a premissa de “Avaliar para incluir, incluir para aprender e aprender para desenvolver”
(DISTRITO FEDERAL, 2014, p. 12).
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16.4 - JOGOS INTERCLASSE
Coordenadores
Profs. Samara/ Iury / Bete
Pedagógicos
Etapa Pedagógica
Ensino fundamental anos finais.
Referência
6° aos 9° anos.
Previsão do projeto
2° Bimestre
Local de execução
Quadras e pátios
Elaboração
Professores de educação física
Supervisão
e Profs. Eluides Agapito / Enilton Passos / Vanessa
aprovação
Guedes
JUSTIFICATIVA
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O esporte traz a responsabilidade de desenvolver a socialização,
respeito, companheirismo, trabalho em equipe, valorização da cultura. Sendo a
atividade mais utilizada nas aulas de educação física, devido à facilidade de
aplicação e o interesse dos alunos. A realização das competições dentro do
ambiente escolar quando bem direcionadas trás com sigo fatores positivos como
a cooperação e disciplina.
Com o objetivo de vivenciar os valores sociais e a experimentação
esportiva, estimulando a criatividade, a união dos alunos, despertando novos
interesses, promovendo uma vida saudável e ativa.
PÚBLICO ALVO

Projeto direcionado ao Ensino
fundamental anos finais.

DESCRIÇÃO DA OPORTUNIDADE A
SER APROVEITADA
Promover a interação social entre os
alunos no ambiente escolar, buscando
proporcionar o surgimento de novos
talentos

esportivos,

incentivando

a

prática de hábitos saudáveis, visando à
organização do trabalho em equipe e
fortalecimento das relações entre escola/
professor/aluno.

PREMISSAS
RESTRIÇÕES
É necessário incentivar os alunos a É papel da escola zelar pela saúde e
participarem do projeto de forma a qualidade
reconhecer a importância da prática oferecendo
de atividade física e a interação esportivo
social.

praticarem
esportivas.

de

vida

dos

mecanismo
que

possa

diariamente

discentes
de

caráter

motivá-los

a

atividades
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PRINCIPAIS FASES E
PRODUTOS
Fase

DESCRIÇÃO DA OPORTUNIDADE A SER
APROVEITADA
Data /Tempo de
Produto esperado
execução
Início do 2° bimestre de Conhecimento do projeto

Divulgação do projeto

acordo com calendário por parte dos alunos, pais e
escolar;

professores.

Divulgar por veio de
cartazes e informativos;
Desenvolvimento

do Durante o 2° bimestre;

projeto

Divulgação e organização
do

projeto.

Bem

como

abertura do evento, divisão
das turmas de acordo com
tema

que

será

definido

posteriormente

pelos

professores de educação
física,

coordenação

e

supervisão

pedagógica,

regulamento

dos

jogos,

organização das equipes de
acordo com as modalidades
ofertadas,

confecção

camisetas,

motivação

das
e

organização das torcidas,
tabelas dos jogos.

Culminância do projeto

Data a definir

-Abertura dos Jogos.
-Hino Nacional.
-Entrada das equipes.
-Apresentações de dança
(grupos organizados pelos
professores).
-Apresentação de grupos
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convidados.
-Jogo

de

futsal

dos

professores.
-Realização

das

competições (rodadas dos
jogos).
-Modalidades:
masculino

e

futsal
feminino,

queimada mista, atletismo
(corrida de velocidade) vôlei
misto, jogos de mesa e
tabuleiro;
-Premiações: medalhas.
-Encerramento (finais dos
jogos).
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS
Série/ Turma

Data /Tempo de

Atividades (modalidades)

execução
-Futsal masculino e feminino: cada
turma poderá ter até 10 alunos
6°
anos

ao

9°

A definir

inscritos, para cada categoria;
-Queimada

mista:

cada

turma

poderá ter até 10 alunos inscritos,
sendo até 3 meninos;
-Atletismo feminino e masculino:
modalidade individual, corrida de
velocidade, cada aluno deverá
correr 2 voltas na quadra);
-Vôlei misto: a turma poderá fazer
a inscrição da equipe sendo que
dever haver meninos e meninas no
time;
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-Jogos de mesa e tabuleiro: não
será cobrada inscrição, cada aluno
poderá se inscrever em até 2
jogos;
-Premiação: medalhas.
-Inscrição: R$ 5,00 podendo o
aluno se inscrever em até 2
modalidades pelo mesmo valor;
-A premiação será para todos os
alunos em todas as modalidades
que ficarem em 1°, 2° e 3° lugares;
-As turmas deverão organizar sua
torcida pelo dia da abertura dos
jogos, e durante a semana das
eliminatórias, assim a equipe que
tiver a melhor torcida, ganhará
como brinde.

•

As partidas dos jogos ocorrerão no próprio turno, sendo que para diminuir os
transtornos as partidas poderão ocorrer nas últimas aulas.

•

Os alunos deverão participar de todo o processo dos jogos.

•

Os professores de outras disciplinas podem e devem ajudar na organização da
turma em que é conselheiro.

•

A direção da escola ajudará na organização das turmas que participarão dos
jogos, orientando e organizando a saída e volta dos alunos as atividades dentro
de sala após os jogos, cuidando e orientando também na parte disciplinar.

Observando esses fatores os Jogos do CEF 106 Recanto das Emas tem
condições de ser realizado com sucesso de forma educativa, lúdica, e
socializante para todos neles envolvidos.

16.5 - YOGA PARA TODOS
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O presente projeto implantado na escola CEF 106 do Recanto das
Emas com apoio da comunidade escolar, e da ONG Baba Ananda apresenta
uma proposta enriquecedora e planejada, buscando a integração dos
estudantes, os educadores e comunidade, pois acreditamos firmemente que a
introdução do yoga na escola pode ser extremamente positiva para a melhoria
da aprendizagem, o estímulo ao autoconhecimento, a promoção do bem estar e
de uma cultura de paz nas escolas e na sociedade.

TEMA

Yoga para todos.

DELIMITAÇÃO DO OBJETO

Quem vê alguém praticando yoga atualmente com certeza pensa
que se trata de algum avançado exercício físico de alongamento e flexibilidade.
Afinal, são as suas posturas físicas (asanas) que tornaram o yoga conhecido no
mundo todo.
No entanto, ele é muito mais do que isso. A palavra yoga significa
união em sânscrito, uma antiga língua indiana, e seu principal objetivo é fazer a
reconecção do indivíduo com a sua verdadeira essência. Praticar yoga é
conhecer melhor a si mesmo, ao seu corpo, sua respiração, suas emoções, suas
aptidões, seus medos e seus limites, dentre outras coisas.
Para atingir seus objetivos, o yoga utiliza-se de uma série de
práticas físicas (os já citados asanas), respiratórias (pranayamas) e meditativas,
além de preceitos éticos e ações positivas como a não violência (ahimsa) e o
autoestudo, os quais contribuem para a formação do caráter e do
comportamento humano. Dessa forma, o yoga busca ser uma técnica completa,
que envolve corpo e mente nesta incessante busca pelo autoconhecimento.
Enfim, o Yoga apresenta uma relação direta com a educação. Sua
filosofia e prática possuem um conjunto de valores e princípios que fazem com
que seja um excelente conteúdo para ser aplicado nas escolas e na comunidade.
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No entanto, definir o que é yoga pode não ser tão fácil quanto parece!
Portanto, para compreendê-lo, nada melhor do que o praticar.

OBJETIVOS
Objetivo geral

Apresentar a prática do yoga a comunidade escolar contribuindo, assim,
para uma formação escolar integral, humana e multicultural, bem como para a
melhoria do processo de ensino-aprendizagem, das relações interpessoais e do
ambiente escolar de forma geral.

Objetivos específicos
•Proporcionar aos praticantes mais uma ferramenta que possibilite minimizar a
tensão física e mental, potencializando o aumento na concentração;
•Contribuir para o autoconhecimento dos praticantes, ensinando uma maneira
diferente de viver, estimulando a memória, a atenção e organizando o
pensamento;
•Contribuir para que o praticante viva a sensação de pertencer a um grupo.
Formando um espírito de equipe, desenvolvendo o sentido de responsabilidade
diante do contexto;
•Eliminar as toxinas e os pensamentos negativos, cultivando pensamentos
positivos, acalmando a mente e aliviando seu fardo de temores e angústias;
•Ter uma boa postura, seu cuidado diário terá uma influência decisiva sobre o
comportamento psíquico e saúde física;
•Respirar bem. Exercícios respiratórios adequados conseguem tanto acalmar os
praticantes quanto energizá-los, fator essencial para manter a saúde;
•Relaxar o corpo e acalmar a mente, as informações são gravadas na mente
através do descanso, daí a importância da pausa na aprendizagem;

JUSTIFICATIVA
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A prática regular do yoga ajuda o praticante a ter autocontrole e a ser menos
inclinado a comportamentos extremos.
As posturas do Yoga agem terapêutica e corretivamente sobre todos os
sistemas e funções orgânicas e objetivam o domínio do corpo físico, da mente e
das emoções. Contribuem para melhoria no processo de construção da
aprendizagem no seu sentido mais amplo e integral, visando à qualidade de vida
e desenvolvimento do ser humano.
Alguns benefícios fisiológicos e psicológicos importantes das posturas do
Yoga são:

Fisiológicos:
• Melhoram as funções digestivas e respiratórias de forma que sobra mais
energia para o praticante em crescimento.
• Alimentam, estimulam e mantêm o balanço vital das glândulas endócrinas.
• Aumentam o suprimento de sangue oxigenado para o cérebro, incrementando
a capacidade mental.
• Melhoram a circulação vital para o devido funcionamento do corpo.
• Promovem um adequado desenvolvimento estrutural por meio do trabalho com
as articulações.
Psicológicos:
• Estabelecem autoconfiança.
• Eliminam timidez e proporcionam autoconhecimento.
• Refreiam a agressividade e a agitação excessivas, pela regularização das
glândulas suprarrenais.
• Direcionam a nova energia despertada para fins criativos.

DESENVOLVIMENTO
O projeto será desenvolvido com toda a comunidade escolar, que
queira participar, durante o turno contrário da aula.
Será realizado na quadra de esportes ou no espaço que a escola tenha
disponível.
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Sendo ministrada uma aula semanal com duração de 1(uma) hora, da
seguinte forma:
30 minutos de posturas;
10 minutos de relaxamento;
5 minutos de respirações;
5 minutos de mantra;
10 minutos de meditação.
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17– PROJETOS EXTERNOS A SEREM DESENVOLVIDOS NA ESCOLA
•

Leio e Escrevo Minha História

•

Projeto Parque Educador

•

Brasal Refrigerantes – Vem Com a Gente
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