GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO TAGUATINGA
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL
3901- 6757 - @cefvilaareal

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO

“3º CICLO - O QUE NÃO TE DESAFIA
NÃO TE TRANSFORMA”

EM BUSCA DA APRENDIZAGEM INTEGRADA E
INTERDISCIPLINAR

1

COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DO PPP

● DIRETOR: JORGE LUIZ DE CARVALHO OLIVEIRA – Matrícula: 32.855-3
● VICE-DIRETORA: MARIANA CEZAR LACERDA – Matrícula:33.794-3
● SUPERVISORA: GRAZIELA PEREIRA GONÇALVES – Matrícula: 204.780-2
● CHEFE DE SECRETARIA: MARCOS DE SOUSA NUNES – Matrícula: 28.472-6
● COORDENADORES: JIM MARCEL DAMAS PAIXÃO – Matrícula: 211.322-5 e JACKELINE
COQUI ABDO – Matrícula: 203.186-8
● ORIENTADORAS: FRANCISCA MARIA DOS REIS LUZ DA SILVA – Matrícula: 239.815-x e
MARTA MARINS PEREIRA SOLARES – Matrícula: 239.813-3
● PEDAGOGO – EEAA: LÚCIO DE FARIA TEIXEIRA – Matrícula: 29.979-0

Revisão Final:
Graziela Pereira Gonçalves e Mariana Cezar Lacerda
2

SUMÁRIO
1. APRESENTAÇÃO DO PPP .............................................................................. 05
2. HISTORICIDADE ...............................................................................................06
3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR ................................................... 09
4. FUNÇÃO SOCIAL ............................................................................................ 12
5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS .................13
6. OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS............................................................ 16
7. CONCEPÇÃO TEÓRICA FUNDAMENTADORAS DAS PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS.................................................................................................17
8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO.............................................19
8.1 ORGANIZAÇÃO ESCOLAR …………………….……............................... 19
8.2 ORGANIZAÇÃO DOS TEMPOS E ESPAÇOS ………….....…………….. 19
8.3 RELAÇÃO ESCOLA – COMUNIDADE ……………………………....……..21
8.4 ATUAÇÃO DE EQUIPES ESPECIALIZADAS E OUTROS PROFISSIONAIS
..........................................................................................21
8.5 ATUAÇÃO DO EDUCADOR SOCIAL E MONITORES…………..………..24
8.6 ATUAÇÃO DOS SERVIDORES - CAE.....................................................24
8.7 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS COM PARCERIAS .....................25
9. DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPECÍFICOS ………….....………..27
9.1 CONCEPÇÕES PRÁTICAS E ESTRATÉGICAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO
ENSINO APRENDIZAGEM ………………............................................... 27
9.1.1 PROPOSTAS DE AÇÕES COLETIVAS E COOPERATIVAS .............27
9.2 USO FORMATIVO DOS DEVERES DE CASA ......................................28
9.3 RECUPERAÇÃO CONTÍNUA E DEPENDÊNCIA ..................................34
9.4 CONSELHO DE CLASSE ......................................................................35
9.5 ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO.......36
9.6 PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS AVALIATIVOS ......................37

3

10. ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA ESCOLA E PLANO DE
AÇÃO................................................................................................................... 38
11. GESTÃO .......................................................................................................40
11.1 GESTÃO PARTICIPATIVA..................................................................40
11.2 GESTÃO DE PESSOAS .....................................................................41
11.3 GESTÃO FINANCEIRA E GESTÃO ADMINISTRATIVA ....................42
12. ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PEDAGÓGICO.................................43
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS....................................................................44
ANEXOS .............................................................................................................47

4

1. Apresentação do PPP
A comissão elaboradora deste PPP é ciente de que a Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal dispõe de proposta Pedagógica, Curricular e Regimento
Escolar próprio para toda rede pública de ensino, porém é de suma importância que a
elaboração do Projeto Pedagógico atenda as especificidades e necessidades dos
educandos do Centro de Ensino Fundamental Vila Areal – CEF VILA AREAL considerando
comunidade na qual estes estão inseridos.
Este projeto pretende traçar de forma sucinta as ações norteadoras a serem realizadas
no decorrer do ano letivo, no qual apresenta um grande desafio aos educadores, gestão e
demais servidores da escola, com a implementação do 3º ciclo e com a participação da
escola no Projeto Escola que Queremos, desde o 2º semestre/2019, que visa a alcançar
educação de excelência nas escolas públicas do Distrito Federal. A ação contempla 190
escolas, melhorando os índices de aprendizagem, reduzindo as taxas de abandono e
reprovação escolar, e valorizando os profissionais da educação.
Este ano o CEF VILA AREAL como todas as demais escolas da SEEDF continua com
o sistema de 3º Ciclos e na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, as aprendizagens
se constituem a partir de movimentos dialéticos entre os indivíduos e as diversas realidades
sociais (SAVIANI, 2003), portanto fica evidente a necessidade da valorização não só da
aprendizagem dos conteúdos curriculares, mas também das aprendizagens adquiridas com
as experiências de vida do estudante e seus familiares.
Acolhendo a perspectiva à medida que questiona a escola como aparelho ideológico
do Estado que fortalece estruturas sociais dominantes, determinando as oportunidades de
acesso ao capital cultural estabelecido. Uma escola fundamentada numa concepção política
e pedagógica que silencia a diversidade cultural colabora para a manutenção de um sistema
excludente, padronizando a maneira como os sujeitos históricos lidam com os
conhecimentos escolares. Por outro lado, a partir do momento em que a escola reflete sobre
sua prática e sua função social, coloca-se como instituição que se dispõe a contribuir para a
emancipação do ser humano, propiciando oportunidades de desenvolvimento do estudante,
garantindo seu acesso, sua permanência e sua progressão escolar.
Por este motivo nosso PPP 2021 continua com o mesmo tema norteador “ O 3º Ciclo
– O que não te desafia não te transforma”, continuando o desafio desde o ano anterior
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com a nova Política de Estado para a educação no DF, nosso objetivo quanto Unidade de
Ensino é que nossos professores regentes, professores apoio à coordenação e direção
(readaptados), coordenadores, equipe diretiva e demais servidores continuem abraçando o
desafio da nova prática pedagógica, iniciada desde 2017, com o curso do 3º Ciclo no 1º e 2º
semestre/2017 seguindo as orientações e diretrizes fornecidas pela SUBEB e também no
curso de formação da EAPE.
Continuamos o ano de 2021 seguindo as Diretrizes Pedagógicas para Organização do
3º Ciclo, além da atualização do Currículo em Movimento e da atualização da Base Nacional
Curricular Comum - BNCC e considerando o contexto da Pandemia da COVID19 foi
integrado e ajustado a READEQUAÇÃO CURRICULAR da SUBEB, documento que foi
construído coletivamente no ano 2020. Estamos cientes dos desafios e confiantes que as
mudanças são fundamentais para as aprendizagens significativas de nossos alunos, que
são os principais protagonistas do processo ensino–aprendizagem e que estão sofrendo
muito em todo esse contexto do ensino remoto.
2. Historicidade
Em meados da década de 80, na cidade de Taguatinga, surgiu uma invasão que ficou
conhecida por Areal, esta área da invasão, no ano de 1989, foi regularizada, à época as
quadras para QS 06, QS 08 e QS 10, atualmente há outras quadras incorporadas à região
do Areal/ Águas Claras.
Diante do crescimento, regularização e da necessidade da região, a Escola Classe Vila
Areal foi fundada, oficialmente, no dia 09 de novembro de 1988, localizada na QS 06 conj.
430 Bloco B – Área Especial – Areal, após a criação do CAIC que atende crianças do 1º ao
5º ano houve a necessidade de um Centro de Ensino Fundamental que atendesse a
continuidade dos estudos dos alunos da região.
Ressalta-se que a Escola Classe Vila Areal já funcionava em estrutura provisória no
início da década de 80, porém a atual gestão não tem documentos exatos de quando a
escola realmente iniciou suas atividades, mas há relatos de pais de alunos que estudaram
antes de 1988.
No ano de 2009 a Instituição foi alterada para Centro de Ensino Fundamental conforme
Portaria nº 324/2009 de 21/08/2009. Atualmente atende turmas de 6º aos 9º anos do ensino
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fundamental, nos turnos matutino – 9 turmas*, assim distribuídas – Bloco II: 8º anos A a D e
9º anos A e E e 9 turmas no vespertino – Bloco I: 6º anos A a D e 7º anos A a E.
*levantamento atualizado em 02/07/2021.

.

O CEF Vila Areal AREAL possui registro na SEEDF sob o código 97032109631 e
código no MEC/INEP 53004388 e foi credenciada pela Portaria 53/91, Resolução 2464/99
do Conselho Diretor de Educação da SEEDF, pertencendo à RA – XX – Águas Claras e
supervisionada pela Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga, mesmo com a criação
da Região Administrativa de Arniqueiras, (na qual a escola está localizada) ocorrida no ano
de 2019.
A escola passou por mais uma reforma, com recursos provenientes de emendas
parlamentares e recursos da Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga,devido a
necessidade de adequação dos espaços físicos a nova realidade PANDEMIA COVID19 no
ano de 2018, 2019 e ao longo de todo o ano de 2020 e 2021: reforma e nivelamento dos
pisos com aplicação de granitina, troca das grelhas quebradas, troca das telhas dos blocos
de salas de aulas e inclusão de placas de isopor (proteção acústica e térmica), instalação
de mais duas câmeras (gravação), além das 10 instaladas na reforma de 2017, pintura
interna e externa das salas de aulas.
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Em 2019, toda a escola foi pintada na área externa e interna, incluindo ferragens e
quadra de esportes, algumas pequenas reformas na horta, jardins da escola, inclusão de
grama nas laterais dos blocos e quadras esportiva, além da reforma da quadra de esportes
ao lado do ginásio poliesportivo e da aquisição de 5 câmeras de monitoramento, perfazendo
um total de 20 câmeras em toda a escola. No início do 2º semestre/2019 foram adquiridos
televisores do tipo SMART TV em todas as salas de aula.
Para o ano de 2020 todas as salas de aula, além das TVs receberam um computador
com acesso à internet para apoio pedagógico aos professores e estudantes, além da
atualização da sala de multimídia com funcionamento de 15 computadores com acesso a
internet e aplicativos educacionais, esta situação foi possível graças a doação de
computadores pelo TJDFT, no ano de 2019.
Outros serviços foram realizados em 2020 e 2021: ampliação do pátio de entrada da
escola (12 metros) e construção da passarela, com acessibilidade para cadeirantes, reforma
da escada e construção dos lavatórios na entrada da escola, construção de cobertura da
passarela ligando o pátio à quadra; melhoria na área de convivência dos alunos com a
construção de pergolado, colocação de bancos de concreto e mesas de concreto; colocação
de tela de proteção na quadra de esportes e caixas de som; revitalização da horta escolar,
reconstrução de canteiros e construção de reservatório de água; Implementação de sistema
de irrigação sustentável com reaproveitamento da água da chuva, com a implantação de
calhas em todos os blocos da escola; reforma do piso do refeitório, além da reforma das
mesas e bancos; reforma da cantina com a troca das bancadas, pias, piso e reforma dos
armários; reforma do banheiro para pessoas com necessidades especiais; ampliação da
cobertura do estacionamento para os funcionários da escola; reforma e ajustes para a sala
para EEAA; reforma da sala da equipe de limpeza (pintura, colocação de forro, telhado novo);
reforma do depósito; instalação de 8 aparelhos de ar condicionado nas salas de aula com a
parte elétrica; manutenção nos banheiros de alunos e professores; revitalização das áreas
comuns e muro da escola com pinturas e frases motivacionais, em parceria com a equipe
Canal Fique Fera.
Contudo a parte estrutural dos três blocos foi mantida intacta desde a sua inauguração,
fato este que preocupa a equipe gestora, uma vez que existe a necessidade de uma
reconstrução dos prédios. A escola contém 11 salas de aula (projeto salas ambiente), sala
da direção, sala dos professores e coordenação, uma pequena sala para mecanografia e
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para a EEAA, uma sala para o SOE e outra para SR Generalista, quadra de esporte coberta,
pequena quadra de vôlei descoberta com piso cimentado, um refeitório, cozinha, uma
pequena sala de leitura com acervo reduzido, dois banheiros de uso exclusivo dos alunos,
três banheiros para os servidores, um banheiro adequado para pessoas com necessidades
especiais ou mobilidade reduzida, uma sala de secretaria e administrativo, uma sala usada
para multimídia (vídeo/datashow) e também para os reagrupamentos interclasse (previsto
nas diretrizes do 3º Ciclo), pátio coberto, pátio descoberto, área verde.
3. Diagnóstico da Realidade Escolar
Segundo os dados da CODEPLAN – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios
PDAD 2016, a população urbana estimada de Águas Claras é de 148.940 habitantes. No
ano de 2013, era de 118.864 que, ao comparar com a PDAD/2016, tem-se uma Taxa Média
Geométrica de Crescimento Anual (TMGCA), de 7,81%. Águas Claras Vertical apresentou
no período uma TMGCA de 10,90%, Arniqueiras, 4,58% e Areal, 0,56%. A maioria da
população é constituída por pessoas do sexo feminino, 52,93%.

Do total de habitantes da RA de Águas Claras, 56,25% estão na faixa etária de 25 a 59
anos. Os idosos, acima de 60 anos, são 12,45%. A população de 0 a 14 anos totaliza 16,76%
(Tabela 1.2). No Setor Arniqueiras, hoje RA, o percentual de crianças (20,19%) é superior
ao de Areal (17,40%) e de Águas Claras Vertical (15,60%).
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A renda familiar, embora apresente limitações por não considerar a ocupação domiciliar
e a faixa etária dos moradores, constitui indicador amplamente utilizado para análise da
situação socioeconômica de uma população.
Quando apurado o rendimento gerado, ignoram-se as desigualdades de condições de
cada domicílio. Ao analisar a renda de uma localidade, deve-se, também, atentar para o fato
de que a renda domiciliar é resultado do momento em que o dado é coletado, do
desempenho global da economia, da política salarial, assim como da situação do mercado
de trabalho.

A Tabela 9.12 (acima) apresenta informações sobre a renda individual média mensal
do responsável pelo domicílio de Águas Claras que, em valores absolutos, é de R$ 6.423,34,
o equivalente a 8,15 salários mínimos. Águas Claras Vertical é superior aos outros dois
setores.
Os dados da pesquisa confirmam a caracterização da comunidade escolar, a escola
está inserida numa comunidade de baixo poder aquisitivo, de grande vulnerabilidade social
devido à ausência ou poucas políticas públicas e infraestruturas necessárias ao
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desenvolvimento econômico, financeiro, bem como, a aquisição da cidadania plena da
comunidade escolar, isso inclui números reduzidos de escolas públicas na região,
principalmente para os estudantes com faixa etária para os Anos Finais e Ensino Médio
Os estudantes do CEF Vila Areal, em sua maioria, possuem histórico de desajuste
familiar, exclusão social, violência, carência afetiva, abandono e discriminação. Tais
especificidades incidem diretamente no funcionamento da escola, fomentando a
agressividade, a evasão, o fracasso e a baixa autoestima dos estudantes.
Desde a nova gestão, em 2017, a escola vem buscando fortemente a participação dos
responsáveis e/ou genitores na rotina de estudos dos alunos, para sucesso no processo do
ensino aprendizagem, percebemos algumas melhora no aspecto da comunicação com
unidades de ação simples, entre elas: padronização dos comunicados para professores,
aplicativo do cartão de acesso e carteirinha de estudantil, reativação do Facebook e
instagram da escola, convocação dos responsáveis de forma sistemática nos casos mais
graves.
Nesse contexto, a escola surge como interlocutora da educação de valores que
auxiliam na mediação de conflitos ou por meio do diálogo com o próprio estudante e
fortalecendo a participação dos pais/responsáveis, promovendo assim uma mudança de
postura e co-participação na educação dos nossos estudantes, resgatando os valores éticos,
morais e a cidadania. Sendo estas condições necessárias ao bem estar e ao progresso das
famílias, bem como do sucesso individual e coletivo de inclusão na sociedade.
Diante desse quadro como estratégia para aproximar a família da vida estudantil, desde
o ano de 2017, a primeira reunião de pais e/ou responsáveis é organizada com a assinatura
do Termo de Responsabilidade dos Livros Didáticos, o que tem garantido a presença maciça
da comunidade escolar. Com essa participação efetiva nesta reunião foi possível definir
mudanças estratégias para o ano letivo de 2020, que foi a obrigatoriedade do uniforme e
ajustes na vestimenta (com a definição das cores das bermudas, calças e sapatos fechados),
mas diante do contexto da Pandemia da COVID19 as escolas não receberam o uniforme
padrão da SEEDF e desde março/2020 estamos na modalidade de ensino remoto.
Diante do novo contexto pandêmico a equipe gestora ampliou os canais de
comunicação com a inclusão do atendimento via whatsapp business, usando o mesmo
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número fixo da escola e, atualmente, tem se mostrado muito eficiente. Continuamos com as
redes sociais Facebook e instagram @cefvilaareal.
4. Função Social
A equipe do CEF VILA AREAL compreende que a função da escola pública é de
possibilitar acesso a emancipação humana e transformação social através da educação pela
transmissão de conteúdos definidos pelos currículos oficiais do MEC e SEEDF, além da
BNCC e do Currículo de Readequação Curricular.
A escola tem a responsabilidade de garantir que o conhecimento científico seja
oferecido com qualidade a fim de que possam ser transformados em fazeres e saberes para
a emancipação intelectual do aluno e que estimulem o domínio de conteúdos que ganharão
significado, tanto para o professor como para o estudante, além disso, promover a integração
na sociedade e na comunidade escolar na qual está inserido.
Esta integração na sociedade acontece a partir do momento que toda comunidade
escolar trabalhe e vivencie valores e conhecimentos significativos de forma criativa,
contextualizada, organizada, respeitando as potencialidades individuais, promovendo,
portanto, uma relação cidadã de confiança entre Direção, professores, servidores, pais/
responsáveis e estudantes.
De acordo com SAVIANI, a Pedagogia Histórico-Crítica, tem como foco a transmissão
de conteúdos científicos por parte da escola, porém sem ser conteudista. O ensino
conteudista é aquele em que se passa uma quantidade enorme de conteúdo, sem se
preocupar com o desenvolvimento intelectual, cultural e de raciocínio do aluno. A teoria de
Saviani, no entanto, preza pelo acesso aos conhecimentos e sua compreensão por parte do
estudante para que este seja inclusive capaz de transformar a sociedade.
Na Pedagogia Histórico-Crítica a educação escolar é valorizada, tendo o papel de
garantir os conteúdos que permitam aos alunos compreender e participar da sociedade de
forma crítica, superando a visão de senso comum. A ideia é socializar o saber sistematizado
historicamente e construído pelo homem. Nesse sentido, o papel da escola é propiciar as
condições necessárias para a transmissão e a assimilação desse saber.
Diante do desafio do 3º ciclo em mudarmos a práxis pedagógica, nossa escola com a
participação dos professores regentes e demais apoiadores tem fortalecido as coordenações
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pedagógicas com a promoção de atividades que promovam a ação coletiva e com a
aprendizagem significativa, promovendo ao estudante compreender o conteúdo das
disciplinas específicas, presentes no currículo em si, e sua relação com o seu cotidiano
dentro e fora da escola.
Com a pandemia, vemos crescer um potencial aumento da evasão escolar, além de
problemas relacionados ao estresse tóxico (jogos eletrônicos, etc), excesso de tempo em
frente a tela, violência doméstica e sexual, aumento da gravidez precoce. Considerando o
contexto do ensino e atendimento remoto, a equipe do SOE e EEAA também
disponibilizaram números de whatsapp para atender aos responsáveis e estudantes. Os
atendimentos acontecem por vídeo chamada e sempre sensibilizando a importância da
rotina de estudos e não piorar ainda mais a defasagem de aprendizagem
Além disso, a equipe Gestora e demais pares fortaleceram o acolhimento da equipe de
professores, classe que ficou bastante sobrecarregada com duas modalidades de ensino: o
remoto e as atividades impressas aos estudantes sem acessibilidade à internet.

5. Princípios orientadores das práticas pedagógicas
O CEF Vila Areal cumpre os pressupostos teóricos e éticos estabelecidos na
Constituição Nacional 1988, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 9394/96,
Resolução nº 1/2012 CEDF, Proposta Pedagógica aprovada pelo Parecer 68/99, Currículo
das Escolas Públicas, Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino e todas as normas da
educação vigentes Lei de Gestão Democrática 4751/12 – Câmara Legislativa – Portaria
254/13 e no Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8069/90 e Plano Distrital de
Educação (PDE 2015-2024) que, em sua estratégia 2.3, assim dispõe: […] adotar, após
amplo debate com a comunidade escolar, até o terceiro ano de vigência deste Plano (2018),
modelo de organização escolar em ciclo, em substituição ao regime seriado, de modo a
enfrentar os índices de reprovação e os percursos diferenciados de escolarização.
Nos anos finais de Ensino Fundamental, diferentemente da realidade das séries iniciais
(nossos alunos que vem, principalmente, do CAIC Walter José de Moura), a dimensão lúdica
das práticas pedagógicas adquire outras características, em consonância com as mudanças
de interesse próprias à faixa etária dos estudantes.
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Essas mudanças são importantes, pois nos anos finais os componentes curriculares
são ministrados por diversos professores e, obedecendo a uma carga horária estabelecida
pelo MEC, por essa nova realidade os compromissos com o processo de letramento em suas
dimensões artísticas, científicas, humanísticas, literárias e matemáticas demandam um novo
desafio ao estudante.
Para o ano de 2020 e 2021 e seguindo o projeto dos livros didáticos que estão
atualizados com a nova BNCC a equipe do CEF Vila Areal procurará cumprir todas as
competências e habilidades, reforçamos que as competências gerais são:
1) Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico,
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
2) Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências,
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade,
para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e
criar soluções (inclusive Ciências Naturais Lógicas) com base nos conhecimentos das
diferentes áreas.
3) Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às
mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artísticocultural.
4) Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita),
corporal, visual, sonora e digital – bem como conhecimentos das linguagens artísticas,
matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências,
ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao
entendimento mútuo.
5) Compreender, utilizar e criar técnica natural de informação e comunicação de forma
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as
escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir
conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal
e coletiva.
6) Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do
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mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu
projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
7) Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular,
negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e
promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo
responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação
ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.
8) Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendose na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com
autocrítica e capacidade para lidar com elas.
9) Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se
respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento
e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes,
identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.
10) Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade,
resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos,
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.
Nesse contexto é de suma importância uma articulação interdisciplinar consistente,
considerando a convergência entre temáticas pertinentes às diferentes áreas do
conhecimento: literárias, históricas, geográficas, científicas e que associam com a realidade
e contexto social da comunidade escolar.
Além disso, é também imprescindível a participação da família no acompanhamento da
rotina escolar, observando o conteúdo do dia, a execução das tarefas de casa, auxílio na
organização dos materiais para a aula, entre outros fatores referentes ao estudo.
Segundo BORTONE (2012) função primordial e urgente da escola deve ser a de
proporcionar um conjunto de práticas para que os alunos se apropriem de conteúdos sociais
e culturais de maneira crítica e construtiva. Decorar conteúdos que nada significam para sua
vida não contribui para que os alunos se tornem cidadãos conscientes e capazes de atuar
criticamente e reflexivamente na sociedade. É necessário construir aprendizagens que
estejam em consonância com as questões sociais que marcam cada momento histórico, cuja
assimilação é considerada essencial para que possam exercer seus direitos e deveres. Para
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tal, é fundamental que eles se apropriem não só do conhecimento, mas também das práticas
sociais de leitura e escrita. É preciso, portanto, torná-los letrados.
Portanto, sabemos que a equipe do CEF VILA AREAL está diante de um grande
desafio que é romper com aquilo com que estamos acostumados, com as nossas rotinas no
trabalho e até mesmo em nosso dia a dia. O que nos foi passado pelas gerações que nos
antecederam sempre serviu de modelo a ser seguido, pois era visto como o mais correto e
o mais adequado. No entanto, o mundo mudou muito e se percebe isso quando nos
deparamos com as constantes inovações no campo da informática, por exemplo. Estas
rápidas e profundas mudanças pelas quais o mundo moderno passa, nos mostra hoje que o
professor, assim como qualquer outro profissional, não pode ficar à margem de tudo o que
está acontecendo e deve integrar-se melhor com os alunos e seus colegas de profissão em
busca de uma educação interdisciplinar e dinâmica.
E diante do contexto da Pandemia da COVID19 precisamos nos fortalecer nos cursos
de formação para termos mais segurança com a plataforma Google Classroom e demais
ferramentas e aplicativos TIC’s; Além da troca constante de experiências para reduzir o risco
de evasão escolar, maior desafio em 2020/2021.
6. Objetivos
6.1. Objetivo Geral
Diante dos desafios encontrados, a escola procura junto a sua comunidade, otimizar
seus recursos humanos e materiais para a solução dos problemas enfrentados no dia a dia
e tem como meta a inclusão social em todos os seus aspectos. Para tanto, elaborou o seu
projeto de trabalho desde 2018 como tronco principal “3º Ciclo – O que não te desafia não
te transforma” tendo como eixo a Educação Integral no sentido “Lactu sensu” da palavra.
6.2 Objetivos Específicos
Envolver toda a comunidade escolar e conselho escolar, a fim de promover uma escola
integrada cujas ações possam contribuir para uma escola justa, inclusiva, fraterna, solidária,
transformadora, comprometida, democrática.
Garantir a descoberta pelo estudante de um ser protagonista do conhecimento, a partir
das atividades interdisciplinares propostas na escola.
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Promover e oportunizar o aprendizado concreto, além do desenvolvimento de todos os
estudantes, fortalecendo e respeitando as características e as singularidades de cada um
deles.
Promover ao estudante o exercício da cidadania a partir da compreensão da realidade
para que possa contribuir na transformação do aluno-cidadão.
Desenvolver atitudes de respeito, responsabilidade e cooperação no ambiente escolar
estimulando sua capacidade crítico-reflexiva do aluno face às questões político-socialcultural e tornar mais efetiva, ética e saudável a relação professor-estudante.
Desenvolver nos estudantes e na sua família o hábito e a rotina de estudos, buscando
fortalecer o papel dos pais e/ou responsáveis no acompanhamento dos estudos, fator
primordial para o atual contexto da pandemia.
Superar o ensino fragmentado criando experiências educativas que possibilitem a
aprendizagem e a inclusão.
Melhorar as condições pedagógicas por meio da reorganização do tempo/espaço do e
no cotidiano escolar, qualificando a avaliação, incluindo o processo contínuo de recuperação
das aprendizagens e a busca ativa.
Aprimorar a comunicação, em tempo de pandemia, para auxiliar os estudantes e
responsáveis no acesso ao ensino remoto e superar os desafios do ensino remoto.

7. Concepções teóricas fundamentadoras das práticas pedagógicas
O Projeto Político Pedagógico do CEF Vila Areal fundamenta-se nos princípios básicos
do Currículo de Educação das Escolas Públicas do Distrito Federal e, atualmente, na
Organização Escolar para as Aprendizagens no 3º Ciclo e nas crenças e motivações dos
elementos da continuidade escolar.
Os objetivos e procedimentos revelam o compromisso com a formação e a informação,
em que a aprendizagem dos conteúdos seja a mais significativa possível propiciando o
desenvolvimento de habilidades e competências, de modo a favorecer a compreensão e a
intervenção nos fenômenos sociais e culturais auxiliando na percepção do estudante como
agente crítico e protagonista da sua vida.
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Considerando ainda o Currículo em Movimento da SEEDF e a readequação curricular
o CEF Vila Areal comunga com o princípio do direito às aprendizagens por meio da Avaliação
Formativa, com a adoção da avaliação diagnóstica e da avaliação processual, considerando
o acompanhamento sistemático das aprendizagens e respeitando o ritmo individual de cada
aluno, previsto nas diretrizes pedagógicas para organização do 3º Ciclo.
Nessa perspectiva, o Projeto Político Pedagógico do CEF Vila Areal será norteado na
Pedagogia Histórico-Crítica, na qual as aprendizagens se constituem a partir de movimentos
dialéticos entre os indivíduos e as diversas realidades sociais (SAVIANI, 2003).
O 3º Ciclo para as aprendizagens acolhe essa perspectiva à medida que questiona a
escola como aparelho ideológico do Estado que fortalece estruturas sociais dominantes,
determinando as oportunidades de acesso ao capital cultural estabelecido. Uma escola
fundamentada numa concepção política e pedagógica que silencia a diversidade cultural
colabora para a manutenção de um sistema excludente, padronizando a maneira como os
sujeitos históricos lidam com os conhecimentos escolares. Por outro lado, a partir do
momento em que a escola reflete sobre sua prática e sua função social, coloca-se como
instituição que se dispõe a contribuir para a emancipação do ser humano, propiciando
oportunidades de desenvolvimento do estudante, garantindo seu acesso, sua permanência
e sua progressão escolar.
Para o sucesso dessa progressão escolar, nosso projeto promove atividades
enfatizando a interdisciplinaridade, uma vez que essa prática que abrange diversos
componentes curriculares favorece de sobremaneira a formação de indivíduos mais letrados.
A interdisciplinaridade pode ocorrer de duas formas, como um projeto conjunto da
escola, em que todo o corpo docente se envolve e trabalha em conjunto um tema transversal,
ou o próprio professor pode ter, independente de contar com a participação dos colegas,
uma postura interdisciplinar em sala de aula, quando ao fazer a leitura de um texto, trazer,
por exemplo, reflexões sobre história, ciência, matemática e até mesmo a realidade e
experiência do estudante.
A cada bimestre, na nossa escola trabalha temas transversais que são norteadores das
atividades de sala e dos projetos da escola, entre eles a avaliação interdisciplinar e os
reagrupamentos intraclasse. Os temas são escolhidos em conselho de classe, em sala de
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aula promovendo o protagonismo estudantil e, também, de acordo com a necessidade da
escola e dos alunos e/ou da adequação curricular.
A organização dos conteúdos significativos, são realizadas pelos professores com a
elaboração do plano de curso dos componentes curriculares, amparados nas Orientações
Curriculares e no Currículo em Movimento e da Readequação Curricular e contextualizando
com o tema transversal, sempre que possível.
A educação de maneira integral vai muito além da transmissão de conteúdos, é
necessário o resgate da cidadania, por meio de uma formação mais competente, por isso
depende da transformação dos paradigmas que vigoram até hoje em muitas escolas
brasileiras. Portanto, o CEF VILA AREAL tem como desafio formar um estudante integral
para ter o direito de se tornarem cidadãos no sentido pleno da palavra, questionando e
interrogando permanentemente o mundo em que vivem.
Por entendermos a importância de ser professor, é que nos propusemos a repensar
nosso papel como educadores para que possamos construir uma prática docente realmente
efetiva, que nos permita interagir com nossos alunos de uma maneira mais consciente, mais
solidária, mais lúdica, mais reflexiva e mais libertadora.
8. Organização do Trabalho Pedagógico
8.1 Organização Escolar
No CEF VILA AREAL a organização escolar em 3º Ciclo persiste como nosso maior
desafio para 2019 e para os próximos anos. E para seguir o que é previsto das Diretrizes do
3º Ciclo a nossa estratégia de matrícula foi reorganizada juntamente com as demais escolas
próximas ao CEF VILA AREAL e que também oferecem o 3º ciclo (CEF 10, CEF 05 e CEF
03).
Para o ano de 2021, nossa escola está com um total 18 turmas, entre elas: 4 turmas
de 8º anos (118 alunos) e 5 turmas de 9º anos (123 alunos), no turno matutino, formando o
Bloco II; 4 turmas de 6º anos (113 alunos) e 5 turmas de 7º anos (134 alunos), no turno
vespertino, formando o Bloco I.
8.2 Organização dos tempos e espaços
Na nossa escola a organização das salas segue a proposta de sala ambiente, visando
a melhora de espaços e tempos escolares, e também, atender às reivindicações dos
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professores, que ansiavam por um espaço próprio, necessário a um melhor desempenho
pedagógico.
Mas diante do contexto da pandemia, nossa escola ficou assim organizada no ensino
remoto: 18 turmas virtuais com todos

os professores regentes e equipe de apoio e

coordenação inseridos nas turmas
Atendemos alunos do Ensino Fundamental anos finais, portanto 6º aos 9º anos, sendo
o Bloco I (6º e 7º anos) com aulas no turno vespertino e o Bloco II (8º e 9º anos) com aulas
no turno matutino.
● Contexto Pandemia:
18 turmas virtuais e todas com a mesma configuração:
a) Tópicos: Avaliações, Hora do Intervalo e Dicas da Direção, SOE, todas as
disciplinas separadas por bimestres;
b) Google meets: Ajustado considerando a orientação da SUBEB sobre o tempo
de tela. Turno matutino: google meet entre 9h e 12h10 e turno vespertino:
google meet entre 14h30 às 17h40, com intervalos de 10 minutos a cada 1
hora de aula;
Continuamos com o projeto das salas ambientes que são divididas por disciplinas e
dispõem de recursos pedagógicos necessários à aprendizagem de cada matéria, de forma
mais contextualizada. Nessa concepção, totalmente diferente dos padrões usuais, os alunos
podem experimentar uma proposta com mais riqueza de possibilidades e atividades que vão
estimular o seu senso crítico, sua capacidade de investigação e a criatividade.
É no dia a dia que as salas ambiente vão ganhando forma e sendo “customizadas” de
acordo com a disciplina e durante todo o ano letivo, oportunizando ao professor a
ressignificação desses espaços utilizando materiais e equipamentos pedagógicos e
tecnológicos adequados ao componente curricular que melhor atendam às suas
necessidades, além de facilitar as estratégias

pedagógicas previstas no 3º

Ciclo:

reagrupamentos intraclasse, grupos de verbalização e observação (GV/GO), Philips 6/6,
contrato didático, tempestade de ideias, monitoria, projeto interventivo e aulas com uso de
recursos tecnológicos.
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Além da sala ambiente os horários são prioritariamente organizados em aulas duplas
facilitando o ensino-aprendizagem e o feedback do professor com o estudante que terá um
tempo maior para esclarecer as dúvidas e ao mesmo tempo melhorar a relação interpessoal,
buscando uma prática renovadora com a passagem do conteúdo, a partir da aquisição do
conhecimento e da transformação da prática social desses estudantes como prevê a
pedagogia histórico-crítica.
Diante do contexto da Pandemia da COVID19 e de um possível retorno presencial após
a vacinação, a escola ainda aguarda plano de retorno oficial para avaliar se nesta situação,
seria viável a sala de aula no modo ambiente.
8.3 Relação Escola – Comunidade
Conforme citado anteriormente o projeto norteador da nossa escola é a
interdisciplinaridade prevista no 3º ciclo e é um grande desafio vivenciar essa prática
pedagógica e deixá-la clara aos pais e/ou responsáveis dos nossos estudantes. Diante
desse desafio será necessário, ainda mais, melhorar a comunicação, e portanto, será
necessário reuniões com grupos menores ao longo dos anos para que a família compreenda
essa reorganização escolar.
Além disso, a equipe gestora irá promover encontros, periódicos, com os alunos
explicando melhor o funcionamento da organização escolar em 3º ciclo, e o estudante
compreendendo melhor poderá, também, repassar este entendimento aos seus familiares.
Realizamos várias reuniões virtuais, em 2020 e 2021, sempre atualizando aos
responsáveis e alunos de acordo com a necessidade de ajustes e acompanhamento mais
sistemáticos devido ao ensino remoto.
Quando necessária a escola atende presencialmente, com horário agendado e
respeitando todas as normas de segurança e distanciamento em vigor.
8.4 Atuação de Equipe Especializadas e outros profissionais
No CEF VILA AREAL a sala de recursos, no ano de 2021, apresenta uma carência
substancial na equipe de atendimento educacional especializado, faltando 1 professor 40h
na área de exatas e 1 professor 20h vespertino na área de humanas. Tendo em vista a
publicação das aposentadorias das professoras. Neste ano letivo temos apenas 1 professora
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de 20h matutino atendendo os estudantes dos 6º e 7º anos. Por enquanto os alunos dos 8º
e 9º anos estão sem o devido atendimento.
Em 2021, contamos com o apoio da UNIEB e UNIGEP para envio de mais um professor
de 40 horas da área de exatas e 1 professor 20h vespertino na área de humanas. A atual
professora está com sobrecarga de trabalho e funcionando de forma precária.
Nossa escola prima por um ensino de qualidade para todos os alunos, provocando e
exigindo novos posicionamentos sendo um motivo a mais para que o ensino se modernize
e para que os professores aperfeiçoem suas práticas. É uma escola inovadora que implica
em esforços de atualização.
Para a educação inclusiva de qualidade os aspectos organizacionais incluem práticas
como: plano individualizado de educação, adaptação curricular, avaliação referencial, estilos
e ritmo de aprendizagem, instrução multinível, múltiplas inteligências, avaliação e promoção.
O Atendimento Educacional Especializado – Sala de Recursos – é ofertado a alunos com
necessidades educacionais especiais (ANEEs) da própria escola ou das escolas vizinhas
que não o possuem.
A Sala de Recursos foi aberta em maio de 2011, sendo o atendimento sistemático aos
alunos, efetivamente iniciado em agosto de 2011, devido à necessidade de viabilizar a sala
destinada ao funcionamento da Sala de Recursos. O espaço servia como sala de
coordenação, há alguns anos, sendo depois abandonado por problemas de infiltração, telhas
quebradas e alagamento. Passou a ser destinado a depósito. Após reforma, limpeza e
organização do espaço foi iniciado o atendimento diretamente e sistematizado aos ANEEs.
Inicialmente foram atendidos 7 alunos com deficiência intelectual, 1 aluno com
deficiência física leve, 1 aluno com deficiência física severa, 1 aluno com transtorno de
conduta, 1 aluno com deficiência auditiva, ainda atendeu no 2º semestre de 2011 a 3 alunos
com transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, por determinação da Gerência de
Ensino Especial.
Desde 2017 foram atendidos 09 alunos com Deficiência Intelectual – DI, 01 aluno TEA
/ Asperger, 01 com Deficiência Física (ANE – DF). Desses 01 DI 7º ano e 01 DF/BNE 9º
ano, estudantes do CEF 09 e moradora da região do Areal/ Águas Claras. Em 2018 foram
atendidos 11 alunos com Deficiência Intelectual DI, 01 aluno TEA / Asperger, 01 aluno TEA
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/ Autista e 01 com Deficiência Física (ANE – DF). Em 2019 foram atendidos 07 alunos com
Deficiência Intelectual (DI), 03 alunos Transtorno do Espectro Autista (TEA), 04 alunos com
Deficiência Física -DF (1 Altas Necessidades Especiais e 3 alunos com Baixa Necessidade
Especial, sendo um deles, além de deficiente físico possui TPAC – Transtorno do
Processamento Auditivo Central.
Há também em nossa escola duas Orientadoras Educacionais, que participam e
contribuem com as reuniões pedagógicas e coordenação, auxiliam na integração da família
com a escola, convocando pais/responsáveis, além de estudantes promovendo a orientação
e sensibilização para uma educação mais participativa e reduzir os riscos de evasão escolar
devido o contexto da Pandemia.
Além das orientadoras a escola conta com um pedagogo para iniciar as atividades da
Equipe Especializada de Apoio às Aprendizagens - EEAA- esta equipe conta com
pedagogos e psicólogos, entretanto estamos aguardando o encaminhamento de um
psicólogo para completar o quadro desta importante equipe.
Ressaltamos que neste ano o atendimento da EEAA está temporariamente suspenso
devido ao afastamento de Licença para Tratamento de Saúde do pedagogo.
Nossa escola em 2021, possui 57 alunos NEEs matriculados diagnosticados: DV – 1,
DI – 4, TDAH – 20, TPAC – 8, Outros – 09, DF ANE – 2 , DF BNE – 3, DF MNE - 3, DA leve
– 1, DA Moderado – 1, , TEA/TGD Aspeger – 04, DV VM – 1, DMU - 01 .
O SOE e a EEAA colaboram e participam de outros projetos da escola e também os
propostos pela SEEDF, como por exemplo, a Semana de Educação para Vida com palestras
sobre prevenção às drogas, sexualidade, hábitos de higiene, saúde e bem-estar para os
alunos, momento criativo reflexivo, a partir de frases de grandes pensadores, mediados
pelos professores; momento reflexivo com os docentes sobre Psicologia Positiva –
pensamento positivo, atitudes positivas;. Promove, a orientação educacional também
informa, sensibiliza e auxilia os docentes sobre os alunos acompanhados e atendidos na
orientação e ou EEAA, os planos de ação da Sala de Recurso, da EEAA e do SOE estão
nos anexos.
No ano de 2021 alguns estudantes TFE foram encaminhados para atendimento online
no SAA/CEF10.
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8.5 Atuação de Educador Social Voluntário e do Monitor
De acordo com a Portaria nº 51 de 17/02/2017 que instituiu o Programa Educador
Social Voluntário, no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do DF, reforçamos que o
suporte destes servidores, mesmo que temporários, contribui e muito no processo
pedagógico de nossa escola, dando suporte às atividades à Sala de Recursos e ao
atendimento dos nossos alunos ANEEs.
No ano de 2020 nossa a escola foi contemplada com uma monitora efetiva que
acompanha, na maior parte da sua carga horária, uma estudante ANEE Deficiente Física de
Altas Necessidades o que é um ganho muito expressivo tendo em vista a aluna está no 6º
ano e ficará ao menos 4 anos na escola. Em 2021, a atuação dos monitores está suspensa
devido à pandemia da COVID19.
8.6 Atuação dos Servidores da Carreira Assistência à Educação - CAE
Os servidores da CAE que são readaptados auxiliam nossa escola com diferentes
atribuições que permitem um ambiente tranquilo para os professores e alunos nas atividades
pedagógicas. As atribuições são assim distribuídas e respeitando as devidas restrições
funcionais presentes em relatório médico:
a) Apoio Portaria: Abrir e fechar turno, orientar aos alunos quanto ao uso da carteirinha
no sensor, verificar alunos sem uniforme e/ou com uniforme com alguma inadequação,
orientar e encaminhar os visitantes para sala da Direção e acompanhá-los; Não deixar os
pais/responsáveis e outros visitantes irem direto às salas de aula; trancar a porta interna
durante o turno e o portão externo durante os intervalos dos estudantes, registrar e/ou
acompanhar o registro do aluno na pasta de atrasos, sem carteirinha, sem uniforme e outros;
Encaminhar a pasta, uma vez por semana para a Coordenação e/ou Apoio Coordenação;
Auxiliar a devolução de pertences nos achados e perdidos, identificando o real proprietário.
b) Apoio Disciplinar: Acompanhar os alunos durante os intervalos nos banheiros,
corredores, quadra de esportes, área verde, pátio e refeitório; auxiliar na troca de aulas para
as salas ambientes e retorno dos estudantes, ao final dos intervalos (proximidade do
bebedouro e banheiros, principalmente); auxiliar no início da abertura de turnos aos registros
de carteirinha, uniformes, atrasos, auxiliar na formação da fila dos estudantes na abertura
e/ou fechamento dos turnos para passar a carteirinha no sistema; verificar esporadicamente,
banheiros, corredores e outras dependências da escola verificando se há estudante e/ou
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visitante no lugar indevido; Durante horário de aula circular nos corredores para verificar
qualquer outro aluno que não está em sala.); dar apoio ao professor regente encaminhando
e acompanhando o estudante à Direção; entregar material em sala aos professores; atender
as solicitações para que os mesmos não se ausentem de sala de aula; Procurar e devolver
todos os itens esquecidos aos estudantes que foram encaminhados ao setor de achados e
perdidos.

c) Apoio à Direção: Abrir e fechar turno, acompanhar e receber os responsáveis dos
estudantes para atendimento (triagem inicial - dúvidas referente aos horários, salas de aula,
uniforme, entre outros); Atender os telefones, registrar recados para Direção, marcar e/ou
convocar, via telefone, reunião com os responsáveis; buscar estudante em sala de aula para
ser atendido pela Direção e/ou responsável; registrar em pasta própria data, horário, telefone
e motivo; Auxiliar na venda dos uniformes da escola; Auxiliar na venda e entrega das
carteirinhas aos estudantes; atualizar no registro das carteirinhas (quinzenalmente ou
quando for necessário no cadernos das turmas); Auxiliar na arrecadação dos valores
referentes aos passeios e/ou outros eventos; receber, quando necessário, atestado de
estudantes e/ou outras justificativas e entregar à Coordenação e/ou apoio a Coordenação
para aviso aos professores; auxiliar na entrega de material multimídia para uso em sala de
aula (data show, som, microfone, entre outros), bem como conferir o recebimento após o
uso; auxiliar durante os intervalos na entrega dos materiais recreativos e na observação dos
alunos no intervalo, especificamente refeitório; quando necessário auxiliar na abertura das
salas de aula; buscar e/ou entregar material para secretaria e/ou sala de aula; sempre que
necessário a reorganização de armários e estantes da sala da Direção; auxiliar nas
atividades cotidianas da Direção.
Devido o contexto da Pandemia estes servidores seguem as orientações e diretrizes
previstas em Portarias e decretos.

8.7 Desenvolvimento de Projetos com parcerias
Além dos projetos executados em nossa escola, há também a parceria da equipe do
Programa de Saúde Escolar – PSE, é atendida pela equipe do posto da QS 05 da Clínica
Saúde da Família da Secretaria de Saúde do DF.

25

O PSE visa à integração e articulação permanente de educação e da saúde e tem como
objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção,
prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que
comprometem o pleno desenvolvimentos de crianças e adolescentes da rede pública de
ensino.
Nas segundas, quartas e sextas-feiras à noite, nossa escola também disponibiliza o
espaço para aulas de Capoeira – Projeto do Mestre Xuxa, que atende alunos da escola e
outras pessoas da região do Areal e agora incluído na Região Administrativa de Arniqueiras.
Em 2021 o projeto está suspenso devido ao contexto da Pandemia.
Além das parcerias acima, procuramos novas parcerias de acordo com a demanda. No
ano de 2020 iríamos iniciar, junto com o departamento de psicologia da Universidade
Católica de Brasília, atendimentos coletivos e palestras motivacionais com temas diversos,
incluindo atendimento individual de estudantes encaminhados pelo SOE e que precisem de
intervenção emergencial. Mas devido ao contexto da pandemia o Projeto está suspenso.
Em 2021 conseguimos parceria com a ADASA - com o projeto Sala de Leitura - ADASA
nas escolas e foi possível, de maneira online, a realização do projeto, no 1ºsemestre/2021
com nossos estudantes e participação dos professores de Ciências e Geografia. Os temas
transversais trabalhados foram: Esgotamento sanitário, aquecimento global e saneamento
básico.
Para o 2º semestre/2021 o CEF VILA AREAL realizou a adesão ao programa Aprender
Valor que é uma iniciativa do Banco Central do Brasil que tem como objetivo estimular o
desenvolvimento de competências e habilidades de Educação Financeira e Educação para
o Consumo em estudantes das escolas públicas brasileiras. Tratar sobre Educação
Financeira no contexto escolar é uma urgência social, tendo em vista os impactos, na vida
individual e coletiva, no presente e no futuro, causados pelo modo como as pessoas lidam
com o consumo e com os recursos financeiros e materiais. Levar o tema para dentro das
salas de aula se alinha à demanda contemporânea de promoção do letramento financeiro
na escolarização de nível básico. A equipe gestora e os professores farão o curso e na
sequência aplicação nas turmas dos 6º aos 9º anos.
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9. Concepções, práticas e estratégias de avaliação do processo ensinoaprendizagem
9.1 Propostas de ações coletivas e cooperativas
9.1.1. 3º Ciclo – O que não te desafia não te transforma
Este projeto é o norteador de todos os demais projetos e ações da nossa escola com
a justificativa de promover ações integradoras e interdisciplinares com nossa comunidade
escolar que viabilizem formação permanente da aprendizagem significativa, a partir da
conscientização de que o importante não é apenas aprender, mas praticar a aprendizagem
no seu cotidiano, desenvolvendo suas potencialidades e sua integração social com a família
e servidores do CEF VILA AREAL.
A organização escolar em ciclos com o auxílio da Pedagogia Histórico-Crítica tem a
educação escolar valorizada, garantindo que os conteúdos ministrados em sala de aula
permitam aos alunos compreender e participar da sociedade de forma crítica, superando a
visão de senso comum. A ideia é socializar o saber sistematizado historicamente e
construído pelo homem. Nesse sentido, o papel da escola é propiciar as condições
necessárias para a transmissão e a assimilação desse saber. (SAVIANI,2003).
Conforme SAVIANI (2003) a teoria pedagógica entende que a sociedade atual é injusta,
baseada na exploração do trabalho pelo capital, por isso o autor acredita que o movimento
operário deve se organizar para que não existam mais exploradores e explorados. Para que
a teoria Histórico-Crítica se desenvolva efetivamente é necessário um outro tipo de
organização escolar, por isso a mudança para o 3º Ciclo.
No ano de 2017, com o curso – Organização Escolar para o 3º Ciclo: Concepções e
Práticas ministrado nas coordenações coletivas pela Supervisora e os Coordenadores da
escola, vem buscando práticas pedagógicas que aprimorem o processo ensino
aprendizagem. E para continuar melhorando a integração com a prática pedagógica, no ano
letivo de 2020, nossa Semana Pedagógica apresentou um momento especial de retomadas
de conteúdos que auxiliaram os professores nos planejamentos anuais e por blocos,
inclusive foi modificado o modelo de planejamento não sendo somente por ano, mas também
por bloco e também registrando todos os conteúdos que serão interdisciplinares.
Em 2020, a supervisora ministrou uma palestra explicando o funcionamento dos Ciclos
e neste primeiro momento foi dada sugestões sobre os possíveis contratos didáticos a serem
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discutidos e construídos bimestralmente com cada professor e suas turmas de regência
(anexos). Além disso, iniciou-se o planejamento do reagrupamento intraclasse a ser
executado com os alunos no mês de março/2020, mas esta etapa está suspensa devido ao
atual momento do ensino remoto.
9.1.2 Reagrupamento Intraclasse
Nossa escola optou, em comum acordo, na semana pedagógica, de aplicar durante os
meses de fevereiro e março/2020 o reagrupamento intraclasse, para que os professores
possam, já de início, realizar uma diagnose dos estudantes.
O processo de ensino e aprendizagem implica o planejamento de aulas, considerando
a diversidade de saberes dos estudantes e os distintos processos de aprendizagem que
ocorrem nas relações inter e intrapessoais. Os estudantes precisam, portanto, do
acolhimento e da ruptura de suas hipóteses, e as relações interativas corroboram a
construção de novos saberes, nas diferentes áreas do conhecimento.
Isso se dá de forma processual nas relações com o outro, sendo importante considerar
dois movimentos: a) imersão do estudante em situações desafiadoras que promovam
reflexão crítica e ação partindo daquilo que sabe, ou seja, relativa à “zona mais próxima do
nível de seu desenvolvimento”; b) imersão em situações de cooperação com os outros e
seus diferentes saberes, confluindo com a “zona de desenvolvimento imediato”,
caracterizada pela interação que acontece entre o professor, seus pares e diferentes
instrumentos (VYGOTSKY, 2001, p. 329).
Os professores, na semana pedagógica foram orientados a buscarem temas, junto com
os alunos, que pudessem ressignificar as aprendizagens. Como uma importante estratégia
pedagógica para o 3º Ciclo, a execução desta ação requer alguns critérios mínimos, entre
eles:
● a atividade pode ser a mesma para todos, porém com comandos diferenciados,
conforme o processo de aprendizagem de cada grupo e que motivem a execução de
diferentes desafios;
● a forma de organização dos grupos, pela periodicidade de realização e/ou pelo trabalho
que será desenvolvido é uma opção para o diagnóstico das necessidades e
possibilidades de aprendizagem realizadas pelo professor, a partir do qual serão
estabelecidos os objetivos e as estratégias didáticas a serem desenvolvidas;
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● considerar que o tempo das atividades previstas para os diferentes grupos deve
oportunizar o desenvolvimento de potencialidades no ritmo próprio dos componentes do
grupo;
● verificar quais conteúdos são fundamentais e pré-requisitos, ou que seja necessário uma
retomada no início do ano letivo;
● escolher de um a três textos reportagens, imagens e ou gráficos e a partir destes utilizar
as etapas da pedagogia histórico-crítica, que partam de uma prática social inicial e de
uma problematização para serem utilizados instrumentos para aprendizagem, portanto
evita-se o uso de textos que incluam apenas a instrumentalização;
● procurar ao menos um texto que a compreensão deste não se dê apenas por
informações explícitas, mas também por informações implícitas, ou seja, há a
necessidade de um pré-requisito mínimo;
● como sua disciplina pode participar com outra ou outras de um exercício com diferentes
níveis de dificuldade? Há possibilidade de um mesmo texto/ gráfico/ imagem ser usado/a
em comum com as diferentes disciplinas que possam abordar diferentes conteúdos e
que o estudante perceba que as disciplinas “conversam entre si” com temas em comum
e que vença os objetivos determinados na atividade montada.
● trabalhar os textos explorando suas finalidades, estrutura, suporte podendo estabelecer
relações de comparação entre eles, entre a disciplina, identificando semelhanças,
divergências; explorar o vocabulário, para extrair o sentido das palavras no contexto;
● que situação apresentada no texto relaciona-se com o cotidiano do estudante? Da
população? Do país? Fato histórico, causa e consequência, na atualidade, na sociedade;
o texto poderá apresentar uma visão do mundo, da situação do autor, mas também pode
motivar o aluno ter a sua própria opinião acerca do tema; há possibilidade do estudante
citar argumentos fundamentados em sua vivência ou sua mudança de prática social?
Produção de texto narrativo contando um fato verídico ocorrido com ele ou com alguém
de sua família ou, ainda baseados nos textos apresentados;
●

para as disciplinas na área de exatas há a possibilidade do uso de calculadora; régua,
metro, uso de raciocínio lógico para analisar o tratamento da informação. Construção de
gráficos e/ou análise dos dados apresentados (dados matemáticos e suas
interpretações); leitura de várias reportagens e construção de uma tabela/quadro com
as informações verificadas; após a construção dessa atividade, pode haver uma
discussão em grupo ou por escrito construir suas ideias a partir dos fatos lidos e
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apresentados na tabela; situações problemas contextualizadas; material concreto,
espaço, forma, plano cartesiano, localização, reconhecimento de ângulos; trabalhar as
quatro operações matemáticas; bem como potenciação; função; expressão numérica,
frações, proporções, razões; elaborar questões que exigem do estudante a realização
de cálculos com quantidades variadas de algarismos; atividades de uma variável ou duas
(dependendo do ano);
● tarefas devem levar em consideração as experiências matemáticas dos estudantes,
contemplando situações que fortaleçam as aprendizagens de conceitos e vivências do
cotidiano; construção de exercícios que o estudante perceba posição inicial, referencial,
posição final, (valor negativo, positivo no mapa (plano cartesiano); situações problemas
que possam ser explorados os diferentes significados das 4 operações, compra de
produto, uso de panfletos, revistas de vendas de produtos, compra, troco, desconto
porcentagem, frações, parcelamento, juros, regra de três; relacionar os dados de
diferentes tipos de gráficos e infográficos e relacioná-los com outras disciplinas. Como a
interpretação dos dados influencia na percepção e entendimento do estudante?
Mudança na sua prática social; construção de jogos interdisciplinares por exemplo
Geografia/Matemática/Educação Física. Espaço, localização, plano cartesiano, uso da
bússola, quadrantes.
9.1.3 Projeto Horta Integrada
O Projeto da horta é uma maneira de integrar a participação de professores, pais,
alunos do ensino regular e da escola integral e demais segmentos da comunidade escolar.
A horta do CEF VILA AREAL serve como objeto de estudo interdisciplinar, os estudantes
discutem temas como alimentação, nutrição, ecologia, manejo das plantas cultivadas, trato
com a terra e cuidados com as plantas. Nessa perspectiva geram situações reais e
diversificadas. Entre os benefícios já alcançados se destacam a produção e o consumos de
alimentos naturais na merenda escolar, troca de conhecimentos, inserção de assuntos como
a economia doméstica, a influência nas escolhas alimentares dos alunos, além de
apresentar na prática ações dos alunos, professores, servidores e pais de alunos com o meio
ambiente.
Além disso, este projeto tem trazido a presença de pais/responsáveis voluntários no
manejo da horta e os alunos servem de multiplicadores, porque levam para suas casas o
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que aprenderam na escola, aumentando a influência nas mudanças dos hábitos alimentares
de toda família.
Desde o ano de 2018, foi solicitado seguindo a Portaria 444/2016 um professor
exclusivo para melhorar o projeto, a SUBEB apresentou parecer favorável, porém
continuamos sem a continuidade da solicitação devido a falta de profissional efetivo que
queira assumir este projeto, que por enquanto tem funcionado parcialmente com os
estudantes do 7º ano nas aulas de PD com a professora efetiva de Inglês, projeto anexo ao
final deste documento. Em 2020 e 2021, este projeto está suspenso devido a pandemia.
9.1.4 Projeto de Melhoramento das Aprendizagens com Ênfase em Português e
Matemática
Visa dar atendimento àqueles alunos com deficiências ou lacunas em seu processo de
alfabetização e assim, melhor integrá-los a seus pares. Em 2020 este projeto está em
funcionamento uma vez que uma professora readaptada de Atividades escolheu, na
distribuição de atribuições, participar deste importante projeto, entretanto, ainda há uma
carência remanescente para o turno vespertino.
O projeto prevê a necessidade de ao menos dois professores readaptados que
promovam práticas sociais de uso da linguagem escrita e estímulo às práticas de leitura e
escrita, que promovam os múltiplos letramentos. Prevê neste projeto o atendimento
individualizado ou grupos pequenos de alunos (máximo grupos de 4 alunos/horário de
atendimento), reforço escolar (letramento e diversidade) e operações matemáticas básicas
(situações problemas e interpretação com as 4 operações), apoio e pesquisa de textos e
atividades complementares e interdisciplinares, desenvolvimento a competência linguística
dos alunos, trabalhar e aprimorar a leitura, interpretação, gêneros textuais, produções de
texto.
Objetivo Geral: Possibilitar aos alunos do CEF Vila Areal, que se encontram em
defasagem no aspecto ensino-aprendizagem, um suporte para que os mesmos avancem no
seu desenvolvimento cognitivo referente à aquisição da leitura, da escrita e interpretação
tanto de textos simples, ou situações problemas com cálculos matemáticos. O atendimento
será oferecido aos alunos dos 6º anos e 7º, inicialmente, perfazendo um total de 12 alunos,
distribuídos em grupos menores, no turno contrário, com carga horária de 2 a 3 horas
semanais, sendo atendidos duas vezes na semana.
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Objetivos Específicos:
●

Propor atividades que despertem nos alunos o interesse e o desejo de ler e escrever,
apresentação de desafios, situações e questionamentos, levando os alunos a buscar
hipóteses e assim chegar a resolução dos desafios;

●

Produções escritas, a partir de histórias lidas, proporcionando ao aluno a livre
expressão e a criatividade, sempre o levando a reflexão;

●

Leitura de textos, livros literários, histórias em quadrinhos, poesias, poemas, contos,
jornais, revistas, gibis, entre outros;

●

Contato com atividades diferenciadas e jogos onde o aluno busque estratégias e
levante hipóteses como caça-palavras, jogo da memória, dominó, entre outros;

●

Os alunos serão observados e a medida em que forem sanadas as dificuldades, ao
ponto de conseguirem acompanhar a turma, serão liberados e outros estudantes
serão convidados a participarem do projeto.
9.1.5 Projeto de Literatura
O projeto promove atividades que favoreçam a evolução da leitura e escrita, bem como

oportunizar experiências, vivências educativas e o acesso ao universo literário de autores
homenageados. Como culminância, os alunos apresentam a obra do autor, mediante
músicas, danças, recitam, encenam, etc, levando-os a constituírem uma relação
diferenciada com a linguagem, aplicando o seu vocabulário e consequentemente, tornandoos futuros leitores e produtores de texto. Este projeto atua diretamente com o projeto de
Melhoramento das Aprendizagens com Ênfase em Português e Matemática.
9.1.6 Projeto Integralizador (Jogos Interclasse e Feira Cultural)
Promove a socialização, espírito de equipe, a integração interdisciplinar dos docentes,
bem como incutir a responsabilidade nos educandos. A culminância dos projetos consta no
plano de ação e é realizada em dois momentos especiais no calendário da escola e ambos
possuem o mesmo tema gerador/norteador, neste ano de 2021, está suspenso devido ao
atual contexto da pandemia.
9.1.7 Projeto de Apoio à Coordenação e Direção
Este projeto conta com a necessidade de professores readaptados que auxiliem os
coordenadores da escola, na digitação e formatação de avaliações e atividades de sala de
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aula, confecção de murais de avisos para alunos, professores e sala de aulas. Atuam
também no registro de atrasos, controle de comunicados, advertências e suspensões, nas
atas de coordenações coletivas de professores, com direção e supervisão pedagógica e /ou
reunião de atendimento individualizado e pais com Coordenação. Além disso, auxiliam na
entrega de avisos aos alunos que promovam melhor comunicação entre escola-família.
Atuam, também, na organização e logística dos demais projetos da escola e também de
atividades extraclasse, como passeios/visitas a locais pertinentes à ação e prática de
atividades interdisciplinares.
9.1.8 Projeto Intervalo Interativo
Considerando a necessidade de minimizar o número de acidentes e brigas durante o
intervalo, entre as aulas, este projeto visa integrar atividades recreativas nesses momentos
promovendo uma cultura de paz.
As atividades recreativas executadas na escola são: futebol, vôlei, queimada, tênis
de mesa, pula cordas, dama, xadrez e um sistema de som que disponibiliza músicas (préselecionadas e que não façam apologia a práticas inviáveis em um ambiente escolar). Todas
estas atividades têm como principal objetivo principal a promoção da socialização e da
integração dos alunos.
Com intuito de melhorar ainda mais a segurança a escola durante os intervalos
mantêm a portaria da escola fechada a comunidade externa, essa decisão foi tomada em
reunião com comunidade escolar desde o ano de 2017, o que de fato melhorou ainda mais
o acompanhamento por parte da equipe diretiva e servidores de apoio nos corredores e
dependências da escola durante este momento recreativo.
Em 2020, este projeto foi ampliado com a Rádio Vila, os alunos, em sistema de
rodízio, escolhem músicas para serem tocadas durante os intervalos (músicas escolhidas
são previamente conferidas pelas professoras atuantes da sala multimídia) o que viabiliza
um ambiente mais harmônico de participação efetiva dos estudantes. Durante os intervalos
a internet wi-fi é liberada aos estudantes para uso livre nos seus celulares. A equipe diretiva
teve o cuidado de bloquear sites e termos para possíveis consultas que não condizem com
o ambiente escolar. Ao término dos intervalos o acesso é bloqueado para que não ocorra o
uso indevido durante as aulas.
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9.2 Uso formativo do dever de casa
De acordo com as diretrizes de avaliação educacional da SEEDF, a avaliação formativa
é de suma importância na prática educacional. O dever de casa atua como uma atividade
que promove o avanço das aprendizagens dando continuidade a uma educação eficiente.
No CEF VILA AREAL o dever de casa reforça o que segue as diretrizes é um processo
avaliativo formativo e sua utilização acontece em benefício das aprendizagens dos
estudantes.
Estas atividades, em geral, são uma continuidade das propostas de sala de aula e cabe
ao aluno finalizá-las em sua residência. Para facilitar a participação da família, quando o
aluno não realiza os deveres de casa, os pais/responsáveis recebem um comunicado escrito
informando da não execução dessa avaliação. Estas atividades buscam promover ao
estudante uma autonomia nos estudos, bem como a prática da responsabilidade com o
estudo. Estes avisos também são dados via aplicativo da carteirinha estudantil e tem
contribuído bastante na comunicação com a família.
Agora no ensino remoto a parceria da família é fundamental devido a todo contexto que
estamos vivendo.
9.3 Recuperação Contínua/Processual e Dependência
Ainda dando continuidade às diretrizes da avaliação educacional, a recuperação
contínua ocorre de duas maneiras no CEF VILA AREAL, abrangendo alunos de menor
rendimento ou até mesmo toda a turma retomando um conteúdo que foi percebido pelo
professor de maior dificuldade de entendimento dos estudantes. A partir da avaliação
diagnóstica e dos reagrupamentos intraclasse, o professor atuará com estratégicas
específicas de acordo com a necessidade de cada estudante de maneira individual e/ou
coletiva com o intuito de vencer as fragilidades pedagógicas.
Ressalta-se que como o nome mesmo indica, essa recuperação ocorre de maneira
contínua ao longo do ano letivo, e geralmente esta retomada ou re-trabalho acontece
bimestralmente, mas não impede de que em caso necessário o professor continue
retomando conteúdos em diferentes momentos do ano letivo fortalecendo o ensinoaprendizagem do aluno. Ainda há a possibilidade de realizar esta recuperação processual
com a estratégia do reagrupamento intraclasse.
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De acordo com as Diretrizes da Avaliação Educacional e em atendimento ao artigo 138
da Resolução nº 01/2012-CEDF, o regime de progressão parcial com dependência no CEF
VILA AREAL é ofertado durante o ano letivo, a partir do 2º bimestre, momento em que o
professor já conseguiu, a partir da avaliação diagnóstica, perceber as reais dificuldades
pedagógicas do estudante e auxiliá-lo no processo de recuperação do conteúdo e também
da aprendizagem.
Com a mudança da dependência, na organização escolar em ciclos, que será apenas
entre os blocos I e II, a mesma estratégia usada na recuperação contínua está sendo
adotada com os estudantes em dependência, priorizando atividades ao longo do ano e não
pontuais no semestre letivo, como era rotina em nossa escola.
O aluno precisa identificar que todas as atividades que envolvam retomada de
conteúdos devem ser fortalecidas para vencer as defasagens de aprendizagem “carregadas”
pelo estudante via dependência escolar.
9.4 Conselho de Classe
O Conselho de Classe (colegiado de professores, coordenadores, direção e orientação
educacional), tem como objetivo primordial acompanhar e avaliar o processo de educação
de ensino-aprendizagem dos educandos. Essa reunião é realizada bimestralmente para
análise do rendimento de cada turma e tomada de providências para sanar as dificuldades
de aprendizagem ou extraordinariamente quando necessário.
O CEF Vila Areal cumpre os critérios estabelecidos no Regimento Escolar das Escolas
da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e irá adotar a partir de 2018 os registros
focando as dificuldades nas aprendizagens facilitando, inclusive, para a família na real
identificação do problema pedagógico e nas estratégias de acompanhamento dos estudos e
avanços do estudante que devem também serem feitos extra-classe.
Desde 2017, nossa escola promove rodízio de Conselhos de Classe com a participação
também dos alunos e seus pais/responsáveis, essa importante estratégia tem como foco as
turmas que apresentam maiores problemas disciplinares e com dificuldades na rotina e
hábitos de estudo. Devido ao atual contexto não foi realizada esta modalidade.
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9.5 Estratégias de avaliação do trabalho pedagógico
Com intuito de auxiliar na avaliação do trabalho pedagógico, todas as avaliações
formativas passam pela avaliação do coordenador e da supervisão pedagógica juntamente
com o próprio professor. Esta proposta inclui a análise documental das atividades, o diálogo
e a troca de experiências e auxílio na elaboração de propostas pedagógicas que promovam
o ensino-aprendizagem, a uniformização das atividades criando além de um padrão estético
(cabeçalhos, orientações, entre outras informações), um padrão de coerência com o
conteúdo e a aprendizagem.
Além desse processo ser contínuo essa interlocução auxilia nas atividades
interdisciplinares entre os diferentes componentes curriculares, bem como auxiliam nos
registros deste processo pedagógico e na execução de ações que promovam a superação
da aprendizagem pelo estudante.
9.5.1 Sistema Permanente de Avaliação Educacional – Prova Diagnóstica
O SIPAE/DF, foi instituído pela Portaria nº 420 de 21/12/2018 e tem como objetivos:
assegurar o processo de avaliação do desempenho dos estudantes, da gestão e do contexto
escolar, com vistas a redirecionar as políticas públicas educacionais e viabilizar intervenções
pedagógicas e administrativas que promovam a equidade e a qualidade do processo de
ensino-aprendizagem.
Desde 2017 nossa escola utiliza os relatórios disponíveis após avaliação para executar
estratégias individuais e/ou coletivas que promovam as aprendizagens, entre elas:
Construção do Relatório Formativo de Avaliação – RFA (anexos) usado nos Conselhos de
Classe e apresentado aos responsáveis em reunião de pais/responsáveis; enturmação dos
alunos para o ano letivo subsequente separando ou reunindo os alunos conforme os níveis
de aprendizagem; alunos com obtenção do nível 5 atuam em diferentes momentos como
alunos monitores em sala de aula motivando o estudante ao protagonismo estudantil e na
compreensão do conteúdo e no auxílio da aprendizagem coletiva.
9.5.2 Avaliação interdisciplinar
No ano de 2017, os temas foram água, racismo e bullying. Em 2018, os temas foram
cultura digital, respeito e cyberbullying o importante desta avaliação é o fato de ser elaborada
nas coordenações coletivas de forma interdisciplinar. E em 2019 o tema abordado na
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avaliação interdisciplinar foram os problemas sociais tais como o desemprego, violência,
criminalidade, educação, moradia, saúde, racismo, etc. Em 2020, esta avaliação não
aconteceu e em 2021 a avaliação foi aplicada, on-line e impressa, com o tema COVID19, no
2º bimestre.
Portanto, esta avaliação é intrinsecamente elaborada em um pressuposto comum a um
conjunto de disciplinas conexas; na interdisciplinaridade a coordenação dos esforços permite
a geração de conhecimentos através de diferentes modalidades de interação visando à
integração de conceitos, métodos ou dados em torno de uma ideia, problema, tema, ou
questão particular. Ao longo do ano letivo é o tema segue a interdisciplinaridade, com os
conteúdos de cada componente curricular, e também nas aulas de PD – Parte Diversificada.
9.6 Procedimento e instrumentos avaliativos
9.6.1 Avaliações bimestrais, teste ou estudos dirigidos
No CEF VILA AREAL considerando as Diretrizes de Avaliação Educacional possui
estes instrumentos como forma avaliativa, entretanto não são obrigatórias em todos os
componentes curriculares. Esta avaliação formativa quando usada pelo professor é uma das
avaliações não sendo única ao longo do bimestre, quando adotada possui um
acompanhamento do coordenador e supervisor pedagógico, na elaboração, execução e
interpretação de resultados.
Tanto provas como testes no CEF VILA AREAL são mistas, portanto a elaboração
destas avaliações contam com questões objetivas (certo ou errado, múltipla escolha) e
também questões subjetivas que permitam ao professor perceber lacunas no processo
ensino-aprendizagem, bem como transtornos educacionais (como dislexia, discalculia, por
exemplo).
Além disso, nossa escola é inclusiva e tem alunos ANEEs, portanto juntamente com as
professoras da sala de recursos e equipe EEAA os professores são orientados nas
adequações curriculares de maneira individual de acordo com as limitações e ritmo dos
estudantes. E na plataforma online as atividades são enviadas em separado aos estudantes
NEEs.
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9.6.2 Contrato didático
O foco dessa avaliação é APRECIAR o aluno no sentido de que o indivíduo estudante
não está na escola apenas como um mero coadjuvante, mas sim como “personagem
principal” do CEF VILA AREAL. A palavra APRECIAR desfragmenta-se em 8 critérios de
avaliação,

são

eles:

Assiduidade,

Participação,

Responsabilidade,

Entrosamento,

Comprometimento, Interesse, Atenção e Reciprocidade. Esses critérios são avaliados ao
longo de todo processo educacional, inclusive norteador do processo de Recuperação
Contínua.
Para auxiliar nessa

avaliação quinzenalmente nas coordenações

coletivas,

orientadora, coordenadores e Direção verificam alunos infrequentes, ou com dificuldades de
aprendizagem que possam ser encaminhados para o SAA/CEF 10 e/ou para o Projeto
Melhoramento das Aprendizagens com Ênfase em Português e Matemática e/ou Reforço do
Lordes do Areal e/ou os responsáveis são comunicados da necessidade de um suporte
extra-classe. Alunos que não estão realizando as propostas didáticas para que os
pais/responsáveis também sejam informados da situação escolar do aluno.
Também é reforçado aos professores a necessidade do “feedback positivo” em que os
alunos recebam elogios pela postura correta durante o processo educacional, por isso o
termo APRECIAR.
Desde o ano de 2019, alguns professores além do APRECIAR incluíram outros critérios
dados por sugestão dos próprios estudantes, permitindo o protagonismo no processo de
auto avaliação e de construção coletiva.
10. Organização da proposta curricular da escola e Plano de ação
10.1 Planejamento dos componentes curriculares.
Conforme o Currículo em movimento da SEEDF, os anos finais do ensino fundamental
constituem uma fase que requer atenção especial por parte do poder público e de todos os
agentes que nela atuam, no sentido de iniciativas e ações que reconheçam suas
especificidades e que busquem alternativas para suas problemáticas. Como fase
intermediária, protagoniza ruptura na lógica organizacional em relação a sua fase anterior, o
que exige um olhar diferente para a comunidade escolar e seus estudantes, que agora estão
submetidos a uma organização que contempla uma quantidade maior de docentes e de
componentes curriculares.
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Anexo a este PPP, estão todos os planejamentos anuais dos conteúdos que estão
organizados a partir de diferentes áreas do conhecimento e também prevendo a
interdisciplinaridade dos conteúdos, promovendo uma aprendizagem mais significativa ao
estudante. Ressaltamos que nossos planejamentos foram construídos por Blocos, I e II, com
os seguintes documentos norteadores: Diretrizes do 3º ciclo, Readequação Curricular e
BNCC.
Considerando a maior mudança na grade curricular da disciplina Ciências Naturais, nos
anos finais, nossa escola ainda não iniciou a matriz de transição devido a ausência de
material pedagógico para auxiliar nas aprendizagens dos estudantes. Ressaltamos que essa
matriz tem preocupado aos professores, pois temas importantes foram suprimidos e a
mudança apenas no âmbito Distrital.
10.2 Planos de ação
Visando facilitar a organização, racionalização, acompanhamento e execução das
atividades escolares, elabora-se anualmente o plano de ação pedagógico e também da
orientação educacional (anexos ao final deste PPP). Este plano tem autonomia de ajustes
ao longo do ano letivo, conforme a necessidade de alterações e/ou mudanças no calendário
escolar (greve, paralisações, carência de professor, etc).
Desde 2018 com a adesão da SEEDF ao Sistema Eletrônico de Informações – SEI foi
incluído no kit do professor, um manual de operações básicas para uso do SEI, com o intuito
de auxiliar na abertura de processos eletrônicos e evitar problemas futuros na vida do
servidor e na rotina escolar e no ano de 2020 e 2021, foram aprimorados o acesso dos
servidores a plataforma Gsuite com o e-mail @edu.se.df.gov.br, e aprimorando as ofertas
pedagógicas tecnológicas desta plataforma e também do Google sala de aula.
10.3 Tecnologia educacional
Dando continuidade ao desafios 2019, em 2020 e neste ano continuamos a tornar
nossa escola mais próxima das tecnologias educacionais, todos os professores realizaram
o curso Ferramentas Pedagógicas do GSuite, ofertado pela EAPE para melhorarmos e
aprimorarmos o uso desta importante plataforma.
Considerando a parceria realizada pela SEEDF com esta plataforma estamos desde
2018 implementando e aprimorando o uso do e-mail @edu.se.df.gov.br, isso porque esta
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tecnologia possui várias vantagens entre elas: todo conteúdo inserido na plataforma pode
ser acessado a qualquer momento, do local onde o aluno ou o professor estiver, a partir de
qualquer dispositivo, uma vez que 100% do material didático – livros, trabalhos, documentos,
e-mails, agendas e tarefas – fica salvo automaticamente em nuvem; a plataforma conta com
armazenamento ilimitado de dados em seus servidores em nuvem (google drive); com o
armazenamento em nuvem, eliminam-se os custos com arquivos físicos e, sobretudo, gastos
com papel e tinta, o que ainda contribui para o meio ambiente; permite maior interação, os
aplicativos da Google possibilitam uma maior interação entre os próprios alunos durante
tarefas e o desenvolvimento de atividades escolares, como trabalhos em grupo, por
exemplo, isso é possível porque alguns aplicativos foram criados exatamente para serem
usados de forma mais participativa e colaborativa, pois possibilitam alterações e edições em
tempo real, propiciando a realização de tarefas e afazeres de modo compartilhado; maior
feedback isso porque a plataforma e os aplicativos possibilitam o contato imediato online
entre as partes, para retirada de dúvidas, por exemplo, como fóruns de discussões, elas
também permitem um feedback mais rápido por parte dos professores em deveres de casa
e trabalhos escolares (google sala de aula).
11. GESTÃO ESCOLAR
11.1 Gestão participativa
A participação da comunidade escolar é fundamental para o sucesso da escola e deve
ser incentivada cada vez mais, porém, inúmeros percalços ainda se colocam à frente da
gestão democrática quando o assunto é a participação da comunidade escolar por meio dos
conselhos. No CEF VILA AREAL, a Direção vem reforçando o processo de mobilização e
envolvimento do Conselho Escolar, até mesmo porque neste ano haverá novas eleições e
procuramos parceiros proativos nessa instituição.
No ano de 2017, houve 08 reuniões do Conselho Escolar e em 2018 já houve uma
reunião para rediscutir os critérios e procedimentos para utilização dos recursos financeiros
para este ano letivo e datas para os dias móveis. No ano de 2019, o Conselho Escolar se
reuniu para tomada de decisão a respeito do calendário escolar, utilização de recursos e
assuntos referentes aos alunos.
Sabemos que administrar democraticamente o espaço escolar é uma atividade que
exige comprometimento com o fazer educacional. Na gestão participativa, o CEF VILA
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AREAL foca no protagonismo estudantil, e nesse contexto o Conselho Escolar é fundamental
na participação das principais decisões da escola, tornando-se parceiros e responsáveis
pela definição de objetivos, metas, alvos e resultados finais. A busca da participação do
conselho significa maior comprometimento dele com os resultados da escola e com o
sucesso das ações realizadas pela Direção, professores e servidores.
Há desafios, pois mobilizar a comunidade não é tarefa fácil, mas a busca pelo diálogo
e pelo conhecimento e empoderamento da comunidade é muito importante para
fortalecermos a gestão democrática. Para auxiliar nessa comunicação e que a comunidade
esteja mais presente nossa escola criou, nas redes sociais – Facebook – CefVilaAreal e
Somos todos CEFVILA e Instagram - @cefvilaareal páginas virtuais da escola para que
possamos aprimorar a interação.
Nessas redes sociais são incluídos dicas de estudo, avisos, vídeo aula, comunicados,
informações de oficinas, parceiros da escola, atendimento da equipe PSE, oportunidade de
emprego, parcerias com jovem aprendiz, entre outros temas pertinentes na rotina escolar e
de importância social e informativa.
Mesmo no trabalho remoto, as reuniões com o Conselho Escolar continuam
acontecendo, agora, via google meet, para seguranças de todos os envolvidos e quando há
necessidade de encontro presencial é respeitado o distanciamento e todos os cuidados
sanitários adequados para assinatura de atas.
11.2 Gestão de Pessoas
No CEF VILA AREAL é um desafio motivar a equipe para a busca de um objetivo
comum – a qualidade do ensino em busca de uma aprendizagem significativa. Nesse sentido
é imprescindível que sejam preservados e fortalecidos os momentos de reunião pedagógica
(coordenação) e que de tempo em tempo seja realizado, também encontros com demais
servidores que atuam diretamente no administrativo, conservação e limpeza, merenda, etc.
Essa conduta visa o fortalecimento da equipe e da Instituição em si.
Devido esse desafio a Direção e/ou coordenação e/ou supervisão busca ouvir os
servidores nas suas angústias e solicitações para que seja fortalecido o ambiente do diálogo.
Como já foi citado neste PP o lema é “O que não te desafia não te transforma”, por isso, a
necessidade de constante motivação, oportunidade de reciclagem dos professores,
fortalecer o feedback positivo nos acertos das atividades pedagógicas, a parceria na
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formulação de projetos coletivos que promovam a qualidade do ensino e consequentemente
a motivação do estudante.
Segundo SOARES (2008), constata-se, que a gestão de pessoas favorece,
inegavelmente, o desenvolvimento do ato criativo e da reciprocidade em ensinar e apreender
os conteúdos explorados, formando-se uma rede de compartilhamento que propicia
ambientes saudáveis onde se promovem as satisfações: profissional e pessoal, além da
motivação de todos.
Essa parceria da Direção e demais servidores busca reduzir a carga de estresse, a
desmotivação, o corre-corre diário e as eventualidades que ocorrem na vida de qualquer
indivíduo, sempre que possível, em datas simbólicas, são realizados momentos de encontro
com toda a equipe fortalecendo, como já foi supracitado, a união das pessoas.
Desde 2017, a nova gestão disponibilizou uma “caixa de sugestões” aberta a toda a
comunidade escolar próximo a sala da direção. Essa estratégia busca ouvir e avaliar os
problemas que são inerentes à escola e que possam auxiliar na gestão das pessoas, dos
recursos e dos materiais a serem adquiridos na escola, sempre em busca de melhorar o
CEF VILA AREAL. Anexo a esse PP, segue a listagem com nosso quadro de servidores
públicos e terceirizados que atuam no CEF VILA AREAL: professores efetivos, professores
contrato temporário, servidores da CAE, servidores terceirizados.
11.3 Gestão Financeira e Administrativa
Para auxiliar a gestão financeira dos recursos disponibilizados pelo GDF, temos o
apoio de uma empresa de contabilidade, além dos próprios gestores. Nas reuniões com o
conselho escolar são decididas as políticas e os critérios de distribuição dos recursos,
sempre buscando uma gestão que busca transparência nos recursos. Ressalta-se que neste
contexto a gestão administrativa atua em conjunto, pois muitos dos recursos de melhoria da
infraestrutura, patrimônio e recursos tecnológicos dependem do bom andamento dos
recursos financeiros.
Como foi citado, neste PPP, o CEF VILA AREAL, passou por reformas significativas,
em 2017, 2018 e 2019, com o auxílio da Administração de Águas Claras e verbas de
gabinete de deputados distritais, diante desta importante ação conseguimos melhorar, um
pouco, a infraestrutura básica para servidores e estudantes. Mas fortalecemos a
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necessidade de que nossa escola tenha um olhar diferenciado, uma vez que já completou
mais de 30 anos de existência e há necessidade de uma reforma estrutural de grande porte.
No ano de 2019, a escola recebeu a 1ª parcela da verba do PDAF que foi usada, em
parte, para aquisição de materiais pedagógicos. Além disso a situação do PDDE que estava
pendente, devido a problemas nas gestões anteriores foi resolvida e nossa escola já está
adimplente e aguarda a liberação do recurso via Ministério da Educação e Cultura - MEC.
No ano de 2020, a escola recebeu as verbas do PDAF verba que foi investida na
aquisição de material de pintura da UE e na execução do serviço, aquisição de material
pedagógico, esportivos, gás de cozinha, tintas, toner e master para uso de impressão de
material pedagógico, e também na aquisição de material para serviços elétricos utilizados
no reparo, manutenção e acréscimo de mais tomadas nas salas de aula devido a
implementação de mais um projeto da nova gestão, a colocação de computadores com
acesso a internet em todas as salas de aula. Ferramentas basilares e de suporte aos
professores, na aplicação e uso de novas tecnologias.
Neste ano o recurso continua sendo usado para melhorias das condições da escola
para retorno do atendimento presencial dos estudantes, e no caso do PDDE os recursos
estão sendo destinados para melhoria no atendimento dos estudantes, principalmente os
NEEs.
12. Acompanhamento do Planejamento Pedagógico
A execução do Projeto Político Pedagógico será acompanhada e avaliada no decorrer
do ano letivo, nas coordenações coletivas, nas avaliações pedagógicas previstas no
calendário e a nível institucional pela Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga –
CRE, bem como discutidas com o Conselho Escolar e pode ser alterado conforme a
necessidade e/ou adequação de novas estratégias pedagógicas.
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ANEXO I – CEF VILA AREAL - ENSINO REMOTO

ANEXO II – PLANO DE AÇÃO 2021

ANEXO III – PLANO DE AÇÃO – SALA DE LEITURA – PROJETO DE LITERATURA
Projeto Conhecendo Leitores – Projeto Literário 2020
Objetivos:
●
●
●
●
●
●

Incentivar a leitura.
Conhecer autores que fazem parte da nossa história e da nossa cultura, bem como sua vida e algumas de suas obras.
Despertar nos alunos o gosto pela leitura.
Desenvolver a oralidade.
Desenvolver a criatividade e o senso crítico dos alunos, através de produções escritas.
Desenvolver a socialização dos alunos com trabalhos em grupos.

Estratégias: Realização de leitura de várias obras literárias, bem como temas diversificados de acordo com o ano/bloco dos alunos. A cada
bimestre serão disponibilizados outros títulos e a culminância será realizada de acordo com a estratégia pedagógica de cada professor ou
pelos professores das áreas do conhecimento ou PD, em data a ser definida pelos mesmos. Sugere-se a tecnologias e do APRECIAR
Sugestão avaliativa: Produções escritas; Produções artísticas envolvendo tecnologias diversificadas, como: teatro, desenhos, pinturas
entre outros; Confecção de cartazes; Bibliografia do autor estudado; Ficha Literária;Produções orais.
Seminários e debates sobre os alguns temas lidos, como: Vida de droga e De bem com a vida (tema: drogas) e Na cor da Pele e A
Escrava Isaura (tema: Preconceito Racial)
Uso dos livros do Projeto Aprova Brasil – Português e Matemática – Projeto Escola que Queremos – atividades complementares com os
Professores Regentes de Português e Matemática.

ANEXOS IV– PLANO DE AÇÃO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL –

Contextualização e caracterização da Unidade Escolar
.
Desde a nova gestão, em 2017 e agora reeleita para os anos de anos de 2020 e 2021 escola vem buscando fortemente a participação dos responsáveis
e/ou genitores na rotina de estudos dos alunos, para sucesso no processo do ensino aprendizagem, percebemos algumas melhora no aspecto da
comunicação com unidades de ação simples, entre elas: padronização dos comunicados para professores, aplicativo do cartão de acesso e carteirinha de
estudantil, reativação do Facebook e instagram da escola, convocação dos responsáveis de forma sistemática nos casos mais graves.
Nesse contexto, a escola surge como interlocutora da educação de valores que auxiliam na mediação de conflitos ou por meio do diálogo com o próprio
estudante e fortalecendo a participação dos pais/responsáveis, promovendo assim uma mudança de postura e coparticipação na educação dos nossos
estudantes, resgatando os valores éticos, morais e a cidadania. Sendo estas condições necessárias ao bem estar e ao progresso das famílias, bem como do
sucesso individual e coletivo de inclusão na sociedade.
Diante desse quadro como estratégia para aproximar a família da vida estudantil, desde o ano de 2017, a primeira reunião de pais e/ou responsáveis é
organizada com a assinatura do Termo de Responsabilidade dos Livros Didáticos, no ano de 2020 incluído o preenchimento da planilha dos Uniformes Oficiais
da SEEDF o que tem garantido a presença maciça da comunidade escolar. Com essas participações efetivas foi possível definir mudanças estratégias para
o ano letivo de 2020, que foi a obrigatoriedade do uniforme e ajustes na vestimenta enquanto o uniforme oficial não é entregue e agora obrigatória do sistema
de identificação das carteirinhas estudantis, com votação e registro em ata, permanecendo a estratégia de melhoria da comunicação com o aplicativo
INFORMA ESCOLA auxiliando na redução dos atrasos e na melhoria da comunicação com as famílias dos estudanteEm meados da década de 80, na cidade
de Taguatinga, surgiu uma invasão que ficou conhecida por Areal, esta área da invasão, no ano de 1989, foi regularizada, à época as quadras para QS 06,
QS 08 e QS 10, atualmente há outras quadras incorporadas à região do Areal/ Águas Claras.
Diante do crescimento, regularização e da necessidade da região, a Escola Classe Vila Areal foi fundada, oficialmente, no dia 09 de novembro de 1988,
localizada na QS 06 conj. 430 Bloco B – Área Especial – Areal, após a criação do CAIC que atende crianças do 1º ao 5º ano houve a necessidade de um
Centro de Ensino Fundamental que atendesse a continuidade dos estudos dos alunos da região.
Ressalta-se que a Escola Classe Vila Areal já funcionava em estrutura provisória no início da década de 80, porém a atual gestão não tem documentos exatos
de quando a escola realmente Iniciou suas atividades, mas há relatos de pais de alunos que estudaram antes de 1988.
No ano de 2009 a Instituição foi alterada para Centro de Ensino Fundamental conforme Portaria nº 324/2009 de 21/08/2009. Atualmente atende turmas* de
6º aos 9º anos do ensino fundamental, nos turnos: matutino – 9 turmas, assim distribuídas: 8º anos A a D (120 alunos) e 9º anos A e E (121 alunos) e 9 turmas
no vespertino: 6º anos A a D ( 113 alunos) e 7º anos A a E (135 alunos) *levantamento atualizado em 22/04/2021.
A escola contém 11 salas de aula (projeto salas ambiente), sala da direção, sala dos professores e coordenação, uma pequena sala para mecanografia e
para o SOE (antes era um banheiro), quadra de esporte coberta, pequena quadra de vôlei descoberta com piso cimentado, um refeitório, cozinha, uma
pequena sala de leitura com acervo reduzido, uma sala de recursos para atendimento dos alunos ANEE, dois banheiros de uso ex clusivo dos alunos, três

banheiros para os servidores, um banheiro adequado para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida, uma sala de secretaria e
administrativo, uma sala usada para multimídia (vídeo/datashow) e também para os reagrupamentos interclasse (previsto nas diretrizes do 3º Ciclo), pátio
coberto, pátio descoberto, área verde.
A escola está inserida numa comunidade de baixo poder aquisitivo, de grande vulnerabilidade social devido à ausência de políticas públicas e infraestruturas
necessárias ao desenvolvimento econômico, financeiro, bem como, a aquisição da cidadania plena da comunidade escolar.

. Os estudantes do CEF Vila Areal, em sua maioria, possuem histórico de desajuste familiar, exclusão social, violência, carência afetiva, abandono e
discriminação. Tais especificidades incidem diretamente no funcionamento da escola, fomentando a agressividade, a evasão, o fracasso e a baixa estima dos
alunos. Desde a nova gestão, em 2017, a escola vem buscando fortemente a participação dos responsáveis e/ou genitores na rotina de estudos dos alunos,
para sucesso no processo do ensino aprendizagem, percebemos algumas melhora no aspecto da comunicação com unidades de ação simples, entre elas:
padronização dos comunicados para professores, aplicativo do cartão de acesso e carteirinha de estudantil, reativação do Facebook e instagram da escola,
convocação dos responsáveis de forma sistemática nos casos mais graves.
Nesse contexto, a escola surge como interlocutora da educação de valores que auxiliam na mediação de conflitos ou por meio do diálogo com o próprio
estudante e fortalecendo a participação dos pais/responsáveis, promovendo assim uma mudança de postura e co-participação na educação dos nossos
estudantes, resgatando os valores éticos, morais e a cidadania. Sendo estas condições necessárias ao bem estar e ao progresso das famílias, bem como do
sucesso individual e coletivo de inclusão na sociedade.
Diante desse quadro como estratégia para aproximar a família da vida estudantil, desde o ano de 2017, a primeira reunião de pais e/ou responsáveis é
organizada com a assinatura do Termo de Responsabilidade dos Livros Didáticos, o que tem garantido a presença maciça da comunidade escolar.
A partir das necessidades e prioridades da escola pretendemos atingir os seguintes objetivos:
Diante desse quadro como estratégia para aproximar a família da vida estudantil, desde o ano de 2017, a primeira reunião de pais e/ou responsáveis
é organizada com a assinatura do Termo de Responsabilidade dos Livros Didáticos, o que tem garantido a presença maciça da comunidade escolar. Com
essa participação efetiva nesta reunião foi possível definir mudanças estratégias para o ano letivo de 2019, que foi a obrigatoriedade do uniforme e ajustes
na vestimenta (com a definição das cores das bermudas, calças e sapatos fechados), a permanência do sistema de identificação das carteirinhas estudantis,
a estratégia para reduzir os atrasos recorrente.s.

Objetivos da Orientação Educacional para 2020
●

Participar da elaboração e execução do Projeto Pedagógico e de ações construídas coletivamente, integrando os projetos da Orientação
Educacional.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fazer a escuta ativa não só dos estudantes, mas de todo o corpo escolar.
Atuar por meio de projetos que auxiliem no enfrentamento a violências no contexto escolar e na superação de preconceitos e discriminação.
Ampliar o conhecimento em áreas preventivas, como sexualidade e drogas, dentre outros.
Contribuir na construção de uma convivência cooperativa, participativa, democrática, solidárias, por meio da educação para a Cultura de Paz,
Mediação de Conflitos e projetos correlatos.
Assessorar os processos ensino-aprendizagem em parceria com os profissionais da organização pedagógica da escola.
Promover e participar de ações de adaptação ao novo contexto escolar, bem como da transição para a próxima etapa de ensino.
Participar ativamente das reuniões coletivas e conselhos de classe, sensibilizando e auxiliando o funcionamento do Conselho de Classe
Participativo.
Contribuir para o vínculo entre a família e a escola, acolhendo os pais ou responsáveis, oferecendo informações e compartilhando conhecimentos
que favoreçam o processo educativo em parceria.
Fazer parcerias e articulações com setores governamentais e/ou não governamentais de forma a atuar junto à rede social de apoio da sua
localidade, visando a um atendimento mais completo das necessidades pedagógicas, físicas e sociais das crianças e dos adolescentes.
Colaborar no processo de ressignificação do papel da escola na trajetória de vida dos estudantes em distorção idade-ano.

Justificativa
Neste campo descrever como as ações objetivadas colaboram com as estratégias do PDE (cite-as); como o processo de definição das
prioridades a serem trabalhadas.
Meta 2:
2.14 - Reorganizar, por meio de amplo debate com os profissionais da educação, o trabalho pedagógico, buscando melhorar a qualidade da educação.
2.17 – Promover e fortalecer, em articulação com os demais órgãos da rede de proteção social, políticas de promoção da saúde integral das crianças e dos
adolescentes matriculados no ensino fundamental, considerando sua condição peculiar de desenvolvimento e as especificidades de cada sujeito.
2.18 – Fortalecer, em articulação com os demais órgãos da rede de proteção social, o acompanhamento e monitoramento do acesso e da permanência das
crianças e dos adolescentes matriculados no ensino fundamental, priorizando as populações em peculiar situação de risco e ou vulnerabilidade.
2.30 – Ampliar as ações do Plano de Convivência em todas as unidades escolares do Distrito Federal, com vistas a minimizar situações de violência escolar.
2.35 – Fomentar ações pedagógicas que promovam a transição entre as etapas da educação básica e as fases do ensino fundamental e que gerem debates
e avaliações entre os profissionais da educação sobre a organização escolar em ciclos e a organização do trabalho pedagógico, buscando melhorar a qualidade
da educação.
2.38 – Garantir o atendimento aos estudantes com necessidades educacionais especiais transitórias ou não, segundo a Resolução CNE/CEB nº 2, de 2001,
nas salas de apoio à aprendizagem, garantindo a presença de profissional responsável.
Meta 4:
4.3 – Promover a articulação pedagógica em rede, envolvendo o atendimento no ensino regular na modalidade da educação especial na perspectiva da
educação inclusiva.
4.17 – Acompanhar e monitorar em rede o acesso à escola, a permanência e o desenvolvimento escolar dos educandos com deficiência, transtorno global do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação beneficiários de programas de transferência de renda ou em situação de vulnerabilidade social.
4.18 – Apoiar ações de enfrentamento à discriminação, ao preconceito e à violência, visando ao estabelecimento de condições adequadas para o sucesso
educacional dos educandos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação em colabo ração com as famílias e
com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, à adolescência e à juventude.
4.20 – Fomentar políticas de promoção de cultura de direitos humanos nos centros de ensino especial pautada na democratização das re lações e na
convivência saudável com toda a comunidade escolar.
Meta 7:
7.13 – Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a educação formal e as experiências de educação popular e cidadã, com os propósitos
de que a educação seja assumida como responsabilidade de todos e de ampliar o controle social sobre o cumprimento das políticas públicas educacionais.

7.16 – Estabelecer ações efetivas, especificamente voltadas à promoção, prevenção, atenção e atendimento à saúde e à integridade física, mental e emocional
dos profissionais da educação, como condição para a melhoria da qualidade educacional.

LEVANTAMENTO DE AÇÕES DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 2020
TEMÁTICAS

ESTRATÉGIAS
PEDAGÓGICAS

Protagonismo juvenil

Eleição dos representantes de
turma e escolha do professor
conselheiro (sorteio)

Bullying

PARCEIROS

Estudantes e
professores

Ao longo do ano

Professores
Alunos
Orientadoras

Todos os
estudantes

Ao longo do ano

Equipe gestora
Professores

Ação junto às famílias, alunos e
professores

Folder
informativos,
planilhas e vídeo

Famílias
Professores
Estudantes dos
6º anos

Março
1º Bimestre
(Após o conselho)

Orientadoras
Equipe gestora
Professores

Ação junto às famílias, alunos e
professores

Roda de
conversas

Professores
Todas as turmas

2º Bimestre
(Semana de
Educação para vida)

Equipe gestora
Professores
PSE / UCB

Ação junto aos professores e
estudantes e em rede;

Vídeos

Professores

3º Bimestre

Equipe gestora
Professores

Ação junto aos professores

Vídeos
Músicas (Inglês)

Todas as turmas

Uma vez no mês de
setembro
(Setembro Amarelo)

Orientadoras
Psicóloga

Ação junto aos estudantes e em
rede

Textos Informativos, vídeos
Campanha de combate ao Bullying

Formação de Hábitos
(Rotina de Estudo)
Sexualidade
(Proteja seu corpo, hábitos de
higiene, e Saúde Mental)

Competência Sócia emocional
(Autoestima, Autoconsciência,
Autocontrole, Automotivação,
Empatia, Habilidade Sociais.).

EIXO DE AÇÃO DA
ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA

PERÍODO

Palestras

ENVOLVIDOS

Ação junto aos estudantes

Drogas e
Cultura da Paz

Consciência Negra

Folder informativo para as
famílias e docentes

Famílias
Professores

3º Bimestre

Equipe gestora
Professores

Palestra

Todas as turmas

Uma vez em outubro

Batalhão de polícia

Ação junto aos estudantes e em
rede

Roda de conversas

Todas as turmas

3 vezes em
novembro

Orientadoras
Fotógrafo (a)
Maquiador (a)

Ação junto aos estudantes e em
rede

Psicóloga

Ação junto aos estudantes e em
rede

Remanejamento natural – CEM 03
Orientação Vocacional

Promover
aproximação
entre etapas
Palestra

Todo os 9º anos

Uma vez em
novembro

Ação junto
professores

às

famílias

e

ANEXOS V– PLANO DE AÇÃO – EQUIPE EEAA

1. JUSTIFICATIVA
Segundo o PP do CEF VILA AREAL possui registro na SEEDF sob o código 97032109631 e código no MEC/INEP 53004388 e foi
credenciada pela Portaria 53/91, Resolução 2464/99 do Conselho Diretor de Educação da SEEDF, pertencendo à RA – XX – Águas Claras e
supervisionada pela Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga.
No ano de 2009 a Instituição foi alterada para Centro de Ensino Fundamental conforme Portaria nº 324/2009 de 21/08/2009. Atualmente
atende turmas* de 6º aos 9º anos do ensino fundamental, nos turnos matutino – 9 turmas, assim distribuídas: 8º anos A a D e 9º anos A e E e
9 turmas no vespertino: 6º anos A a D e 7º anos A a E . Quantidade de diagnosticados : DV – 1, DI – 4, TDAH – 20, DPAC – 7, Outros – 9, DF
ANE – 2 , DF BNE – 3, DF MNE - 3, DA leve – 1, DA Moderado – 1, DMU - 1, TEA Aspeger – 4 , DV VM – 1.
Os estudantes do CEF Vila Areal, em sua maioria, possuem histórico de desajuste familiar, exclusão social, violência, carência afetiva,
abandono e discriminação. Tais especificidades incidem diretamente no funcionamento da escola, fomentando a agressividade, a evasão, o
fracasso e a baixa estima dos alunos. Desde a nova gestão, em 2017, a escola vem buscando fortemente a participação dos responsáveis e/ou
genitores na rotina de estudos dos alunos, para sucesso no processo do ensino aprendizagem, onde foi percebido algumas melhora no aspecto
da comunicação com unidades de ação simples, entre elas: padronização dos comunicados para professores, aplicativo do cartão de acesso e
carteirinha de estudante, reativação do Facebook e instagram da escola, convocação dos responsáveis de forma sistemática nos casos mais
graves.
Diante do exposto a Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem passa a compor o quadro de serviços do CEF Vila Areal com a missão
de contribuir com o trabalho explicitado no PP da mesma e promover reflexões para o desenvolvimento de competências, recursos e habilidades
necessárias para aprimoramento das práticas educativas, privilegiando os processos de desenvolvimento e aprendizagens dos sujeitos nos
tempos e espaços coletivos;
LEIS E PORTARIAS QUE REGULAMENTAM O SERVIÇO DO SEAA
● LDBEN 9394/96,
● Regimento Escolar Artigos 29 a 33
● Portaria nº. 03 de 06 de janeiro de 2020
ATUAÇÃO DAS EQUIPES ESPECIALIZADAS DE APOIO À APRENDIZAGEM: UMA PERSPECTIVA INSTITUCIONAL, PREVENTIVA E
INTERVENTIVA DE ACORDO COM A Orientação Pedagógica do SEAA (OP).
No Distrito Federal, o sistema público de ensino conta com o assessoramento das Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEAA),
compostas por profissionais da Psicologia e da Pedagogia. O serviço atua na promoção de ações que viabilizem a reflexão e a conscientização

de funções, papéis e responsabilidades dos atores da escola, principalmente, Professores e gestores, bem como no apoio à equipe escolar,
favorecendo a apropriação de conhecimentos, o desenvolvimento de recursos e habilidades que viabilizem a oxigenação e a renovação das
práticas educativas (Araújo, 2003; Marinho-Araújo e Almeida, 2005).
DA ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM de acordo com a Portaria nº. 03 de 06 de janeiro de
2020
Art. 71. O SEAA é uma atividade de caráter multidisciplinar, constituído por profissionais com formação em Pedagogia e Psicologia, em
articulação com os profissionais da Orientação Educacional, do Atendimento Educacional Especializado - AEE/Sala de Recursos - SR.
Parágrafo único. As atividades a que se refere o caput serão organizadas conforme a Orientação Pedagógica do SEAA, com ênfase nas
ações institucionais que visem qualificar os processos educativos oferecidos com vistas ao sucesso escolar de todos os estudantes.
Art. 72. O SEAA será composto por:
I.

EEAAs, que promovem reflexões para o desenvolvimento de competências, recursos e habilidades necessárias para aprimoramento das práticas
educativas, privilegiando os processos de desenvolvimento e aprendizagens dos sujeitos nos tempos e espaços coletivos;
II.
SAAs, que são organizadas em polos para atendimento a estudantes com Transtornos Funcionais Específicos (TFE), conforme estabelecido na
Estratégia de Matrícula.
Parágrafo único. A SAA é o atendimento ofertado para a mediação pedagógica, com o objetivo de desenvolver atividades sistematizadas que
possibilitem ao estudante o desenvolvimento de estratégias para superação das dificuldades apresentadas.

Nesse sentido cabe deixar destacado que: O EEAA é o serviço ofertado pelo pedagogo do CEF Vila Areal, cuja ênfase está no trabalho
Institucional.
O Atendimento aos alunos com transtornos: TDAH, Dislexia, DPAC etc, é realizado pelo SAA cujo pólo até o ano de 2019 era no CEM 03,
entretanto ainda não ativado para o ano de 2020, tendo em vista o grande número de estudantes diagnosticados há a necessidade de apoio de outra equipe.

Entende-se que a atuação das EEAA, no contexto da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEDF), precisa se distanciar
de uma concepção de atuação centrada no aluno, erroneamente pautada na prévia ideia de que este é portador de problemas, distúrbios ou
transtornos que demandam tratamento psicológico ou pedagógico, desconsiderando assim, os diversos aspectos do contexto que podem
interferir no processo de ensino e de aprendizagem (Araújo, 2003; Barbosa, 2008; Neves, 2001; Penna-Moreira, 2007).
O foco do presente documento pauta-se em estruturar tal serviço de apoio pedagógico especializado, que pode ser considerado
necessidade ímpar para um sucesso coletivo e qualitativo em termos de aprendizagem voltada para a diversidade, no qual todos estão
envolvidos no processo: discentes, docentes, gestores, pais, etc.
Efetivamente, uma mudança deste porte, não é um processo fácil, implica uma nova filosofia que assente nos princípios da inclusão e da
participação. Esta mudança exige ainda uma atenção às diferenças individuais e ao contexto de aprendizagem, buscando a flexibilização do
ensinar, para que a inclusão extrapole o papel e torne-se concreta e atuante.
As ações prescritas daqui para frente dizem respeito a um trabalho sistematizado de forma geral e abrangente que subsidiará e
referenciará os planejamentos específicos no decorrer do ano letivo, estando também sujeito às avaliações processuais em busca de sua
melhoria.

2. OBJETIVO GERAL
Promover reflexões para o desenvolvimento de competências, recursos e habilidades necessárias para aprimoramento das práticas educativas,
privilegiando os processos de desenvolvimento e aprendizagens dos sujeitos nos tempos e espaços coletivos;
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Prestar assessoria permanente aos professores e equipe escolar de forma que permita a construção de espaços de discussão e reflexão
favorecendo a ressignificação das concepções de ensino e aprendizagem, estratégias diferenciadas de ensino e focando principalmente
nas ações coletivas e relacionais;
● Contribuir na reflexão e conscientização de papéis, funções e responsabilidades dos atores envolvidos na prática pedagógica;
● Realizar procedimentos de avaliação e intervenção às queixas escolares;
● Conhecer para intervir, de modo preventivo e/ou remediativo, sobre as variáveis identificadas que podem interferir no desempenho
acadêmico dos alunos, contribuindo para o seu desenvolvimento global e para aprimoramento das instituições de ensino;
● Promover a melhoria do desempenho dos alunos, pela concretização de uma cultura de sucesso escolar.
● Investigar os múltiplos fatores envolvidos no contexto escolar que interferem diretamente na aprendizagem;
● Sensibilizar as famílias quanto à importância da sua participação no processo educacional dos seus filhos;
● Viabilizar espaço para a formação continuada do corpo docente;
4. ESTRATÉGIAS
META

AÇÃO

1. Participar das reuniões e ● Reuniões das equipes
formações promovidas pela ● Promoção de oficinas e palestras
coordenação intermédiária
● Cronograma de atividades única

RECURSOS
● Salas das SEAAs
● Auditórios
● Recursos multimídia

● Reuniões bimestrais, ou sempre ● Salas das SEAAs
2. Articular os Serviços de
que necessário
● Materiais de expediente
Apoio
● Ações conjuntas para atendimento ● Computadores
às queixas

PERÍODO DA EXECUÇÃO
● No decorrer do ano letivo

● No decorrer do ano letivo

● Estudos de caso
● Participações em seminários
3. Promover
a
formação
palestras
continuada dos profissionais ● Grupos de estudo
do Setor
● Trocas de experiências
4. Atender alunos,
professores

pais

e ● Sala de coordenação;
● Materiais de expediente
● Computadores

● Reuniões, entrevistas, oficinas, ● Materiais de expediente
e
encaminhamentos à redes de apoio, ● Computadores
intervenções diretas e indiretas
● Testes
● Jogos
e
brinquedos
pedagógicos

● Participações em coordenações
5. Contribuir com a dinâmica
coletivas
pedagógica
da
escola ● Mapeamento institucional
através de acessorias e ● Participações em Conselhos de
acompanhamento
do
Classe
desenvolvimento cognitivo ● Participações
em
avaliações
dos alunos.
pedagógicas bimestrais
● Intervenções em sala de aula
● Sugestões de recursos, atividades,
dinâmicas, avaliações e trabalhos
em
sala de aula
● Entrevista com o professor
6. Avaliar
os
alunos ● Sugestões de intervenções relativas
encaminhados ao SEAA
à queixa
conforme o PAIQUE
● Anamneses
● Observações e análise do histórico
escolar
● Avaliação pedagógica

● Sala dos Professores
● Salas de aula
● Sala da SEAA

● No decorrer do ano letivo

● No decorrer do ano letivo
● Dia da semana para
professores e pais: segundas
de 13h30min às 16h30min;
● Terças 9h30min às 11h00 e
15h00 às 16h30min.
● No decorrer do ano letivo

● Materiais de expediente
● No decorrer do ano letivo
● Computadores
● Dia da semana: Quintas pela
manhã e tarde.
● Testes
● Jogos
e
brinquedos
pedagógicos

● Avaliação psicológica
● Encaminhamentos às redes de apoio

7. Fazer
relatórios
psicopedagógicos
e
devolutivas atendendo às
necessidades
específicas
dos alunos
8. Buscar
parcerias
para
atendimento especializado
das crianças

● Após a conclusão da avaliação da
queixa, os alunos deverão ter em
sua pasta na Secretaria da escola
um relatório psicopedagógico, ou
uma devolutiva do processo de
avaliação.
● Fonoaudiologia;
● Oftomologista;
● Psicologia;
● Neurologia;

● Materiais de expediente
● Computador
● Impressora

● No final dos procedimentos de
avaliação do aluno

●

● No decorrer do ano

PROJETOS ESPECÍFICOS DO PARA AUXÍLIO AOS ALUNOS COM TRANSTORNOS FUNCIONAIS
Obs.: o atendimento aos alunos diagnosticados não é especificidade do SEAA e sim do Polo do SAA, no entanto esse projeto será realizado com alguns
alunos desde que não interfira no trabalho que deve ser feito pela equipe

PEI - Programa de
Enriquecimento
Instrumental
do
Professor
Reuven
Feuerstein.

O que é?
O PEI é um programa de intervenção multidimensional que
compreende uma fundamentação teórica, um repertório
rico de instrumentos práticos e um conjunto de
ferramentas analítico-didáticas, focalizando em cada um
dos três componentes de uma interação: o aprendiz, o
estímulo e o mediador, com o objetivo de aumentar a
eficiência do processo de aprendizagem.
O PEI se fundamenta na Teoria da Modificabilidade
Cognitiva Estrutural e na Experiência de Aprendizagem
Mediada de Reuven Feuerstein que nos oferece uma visão
dinâmica das capacidades cognitivas do ser humano,
esclarecendo como os processos de aprendizagem
ocorrem e como é possível, através de uma mediação
adequada, expandir o potencial para aprender
aumentando a eficiência do funcionamento intelectual dos
indivíduos.

ANEXOS VI – PLANO DE AÇÃO – SALA DE RECURSOS
Funções da Sala de Recursos: Momento com os colegas;
Conselho de Classe; Coordenação Coletiva; Reunião com Pais;
Trabalhos com os ANEEs; Diagnose; Seleção de atividades
individualizadas para o ANEE; Apoio ao professor da Classe
Comum (palestras, leis que regulamentam, auxílio a adaptação
Materiais: Jogos (tabuleiros e virtuais), livros, fantoches,
brinquedos, CDs, músicas, computadores, internet, vídeo,

Objetivo:
Dia e tempo de duração:
Trabalhar com alunos comRealizado na terça-feira a
dificuldade
de
atenção,de 8h00 às 9h00 e de
concentração, raciocínio e14h00 às 15h00. Sendo
dificuldade de aprendizagem.seis encontros com quatro
Os alunos que fazem partealunos por turno com uma
desse projeto, geralmente sãohora de duração.
aqueles que estão emTerminando o atendimento
defasagem de idade/série ea esses grupos, inicia-se o
que
já
passaram
peloatendimento a dois novos
processo de investigaçãogrupos.
psicopedagógica bem como
pelas intervenção em sala e
que mesmo assim, não
obtiveram
rendimento
satisfatório.

de materiais agindo como facilitador do processo ensino/
aprendizagem do ANEE);Troca de Experiências.
Atividades diferenciadas para o ANEE em contra turno:
Atividades direcionadas à família; Orientação e apoio ao
Educador Social Voluntário que acompanha aluno especial no
espaço escolar.
sucatas, miçangas, barbante, argila, copos e talheres
descartáveis, balão, papéis para origami, papéis diversos e

palitos (churrasco e picolé), atadura gessada,.tintas, cola e pistola
de cola quente .

até três vezes por semana, dependendo das especificidades de
cada aluno.

Metodologia: O atendimento em Sala de Recursos é
desenvolvido por duas professoras de Atendimento Educacional
Especializado, que atendem aos ANEEs no contraturno de suas
aulas com atividades que visam complementar e suplementar o
ensino na classe comum. As aulas são oferecidas uma, duas ou

Objetivo Geral: Proporcionar momentos que desperte a
responsabilidade, a criatividade, a imaginação e o senso crítico
do ANEE.

●
●
●
●
●
●

Objetivos Específicos:

Possibilitar o autoconhecimento;
Despertar o senso de organização e compromisso
Favorecer a livre expressão;
Organizar ideias e ações;
Exercitar a criatividade;
Exercitar as coordenações motoras fina e grossa;

●
Utilizar as percepções;
●
Adquirir a consciência corporal;
●
Minimizar as possíveis dificuldades de relacionamento
entre os pares e acompanhamento pedagógico
●
Vivenciar momentos de socialização;

Estratégias: Momento da Leitura e da Escrita: a partir de
atividades lúdicas, tais como: uso de fantoches, gibis, livros
infanto juvenil, revistas, encartes (individualmente ou não), é
imbuído no alunos o gosto pela leitura e pela escrita. Confecção
de gibis/ livro

os na prática do conhecimento artístico adquirido na classe
comum, fazendo uso da pintura em tela e da argila como
instrumento para melhoria e manutenção da autoestima.

Descobrindo as quatro operações: Têm como objetivo estimular
o aluno a utilizar as quatro operações através da confecção de
bijuterias com miçangas e linhas, construção de jogos como
xadrez, dominó, resta um para que este possa aprender a
matemática de forma divertida e prazerosa. Fixando o
conhecimento através de jogos pedagógicos e virtuais.
Sensibilização através da Pintura em Tela e da Escultura em
Argila: Tem como objetivo apoiar os alunos ANEEs incentivando-

Cênicas: Encenação para trabalhar o diálogo e desenvolvimento
oral e espontâneo. Técnica natural de Fantoches e expressão
corporal.
Temas:
Cumprimentos.
Atitudes
Família,Colegas. Sonhos. Professores.

de

socialização,

Fichas Frasais :técnica natural utilizada para observar os
aspectos comportamentais do ANEE, estimulando as expressões
faciais e gestuais.

Valorização da autoestima: Utilização de músicas; salão de
beleza; espelho – trabalhando o visual (auto correção postural)
Diário Eletrônico:Treino de Informática – utilização do computador
local, para aperfeiçoar a fala do aluno e a escrita com
características de diário pessoal (“desabafo”); Quem sou eu? / O
que me faz feliz? O que me deixa triste? / Relato de
acontecimentos relevantes no cotidiano do estudante.
Projeto Identidade: Este projeto visa trabalhar a autoestima, o
autoconhecimento do aluno. Está vinculado ao projeto diário
eletrônico, onde através de perguntas básicas o aluno aprende, a
saber, um pouco mais sobre si mesmo, em seguida constrói um
boneco com a sua própria identidade.

Projeto Monetário: Visa estimular o gosto pela matemática
através do uso de cédulas de real , moedas e material concreto
( mercadinho), para simular compra,venda e troco.
Projeto Labirinto: Trata-se de jogo (Labirinto Inteligente,) que
desenvolve e estimula concentração, organização do tempo e
estratégias para concluir o desafio no menor tempo possível. O
aluno necessita fazer combinações iguais aos modelos. A Sala de
Recursos irá promover um campeonato entre os alunos.
Projeto Tangran: Visa estimular o raciocínio lógico e concentração
através de reprodução de imagens utilizando Tangram, a
apresentação das produções será feita através de desenhos,
esculturas, pintura em tela.

Quem sou eu? O uso de bonecos fazem parte do PROJETO
IDENTIDADE, as crianças irão montá-los de acordo com a
característica de cada uma delas. Confeccionando máscaras do
rosto do aluno usando-o no molde natural.

Projeto Jardim: Visa estimular a sensibilidade do aluno através do
contato direto com a terra, com as plantas e seu desenvolvimento
ao longo dos anos. Além de proporcionar um ambiente de
tranquilidade para os alunos e um jardim sensorial.

Projeto Agende-se: Visa transformar o aluno capaz de observar e
criar movimentos do corpo humano a partir da utilização da
técnica natural do Homem Linguiça completando assim a tríade
de auto conhecimento.

Projeto Aprendendo Frações com Lego: Visa estimular alunos do
6ºano a visualizar as frações de forma prática, sendo assim um
facilitador da aprendizagem.

Projeto Mandalas: Projeto que visa trabalhar a concentração e as
coordenações motoras fina e grossa do aluno, bem como a
reutilização de talheres descartáveis, palitos,jornal,e outros. De
maneira que ,dando nova utilização para estes objetos ,
colaborando, assim, para uma cidade mais limpa e abrindo novos
horizontes e a criatividade e cidadania do aluno.

Projeto MID ( Movimento Internacional de Dança): O projeto conta
com espetáculos de dança, nacionais e internacionais, e um dos
espetáculos da programação será exclusivo para espectadores
que sejam alunos com Deficiência Intelectual. Projeto exclusivo
para Sala de Recursos. As professoras do Atendimento
Educacional Especializado, farão a vivência de uma formação

específica, a fim de direcionar um trabalho intenso de preparação
dos alunos para assistir o espetáculo Eufonia.

ANEXOS VII – QUADRO DE SERVIDORES DO CEF VILA AREAL

PROFESSORES EFETIVOS
Matricula

NOME

ATUAÇÃO

DISCIPLINA

1

20.516-8

VALDIRENE GOMES CORREA

6º ANOS E 7º ANOS

MATEMÁTICA

2

24.519-4

LILIAN RODRIGUES DE MELO AGUIAR

READAPTADA – APOIO MULTIMEIOS - INGLÊS

3

28.889-6

JOSÉ FRANCISCO DA SILVA

8º E 9º ANOS

GEOGRAFIA

4

29.979-0

LÚCIO DE FARIA TEIXEIRA

EEAA

PEDAGOGO

5

30.845-5

ANA LAURA MAGESTE BASTOS

APOIO COORDENAÇÃO - CIÊNCIAS – READAPTADA

6

31.514-1

LILIAN DA SILVA ROCHA

ATIVIDADES – READAPTADA – SALA DE LEITURA

7

32.855-3

JORGE LUIZ DE CARVALHO OLIVEIRA

DIRETOR

PORTUGUÊS

8

33.784-6

ANITA MARIA DELFINO DE M. RODRIGUES

8ºE 9º ANOS – RESTRIÇÃO

CIÊNCIAS E PD

9

33.794-3

MARIANA CEZAR LACERDA

VICE- DIRETORA

INGLÊS

10

35.164-4

LIDIA DA SILVA RODRIGUES

APOIO A COORDENAÇÃO- ATIVIDADES – READAPTADA

11

36.276-X

ANDERSON BATISTA SALLES

APOIO A COORDENAÇÃO - READAPTADO

12

38.794-0

ADILSON FRANÇA DOS REIS

7º ANOS

13

39.841-1

ZILMA ALVES DE ARAÚJO

READAPTADA – SALA DE LEITURA ED. FISICA

14

44.053-1

SUDELY ALVES BORGES SOUSA

8º E 9º ANOS

15

46.955-5

JOSSELITA EVANGELISTA DA SILVA

READAPTADA PROJETO MELHORAMENTO APREND.

16

31.826-x

LUCIENE FIGUEIRO MARQUES

8º e 9º ANOS

MATEMATICA
HISTORIA
PORTUGUÊS

17

175.769-5

CAROLINE COSTA SILVA

HUMANAS

S.R. GENERALISTA

18

206.975-X

GILDAS DAS GRAS E SILVA

7º ANOS

PORTUGUES

20

48.478-4

ALMÉRE VERÔNICA SEABRA FALCÃO

9º ANOS

MATEMÁTICA

19

38.750-9

MÁRCIO FREITAS HORTELÃO

9º ANO

CIÊNCIAS

21

64.219-3

ADAO NOÉ MARCELINO

8º E 9º ANOS

MATEMÁTICA

22

226.596-6

MARINA RIBEIRO MOURA

6º E 7º ANOS

CIÊNCIAS

23

201.541-1

PAULO ROBERTO RIBEIRO VIANA

8º E 9º ANOS

ED. FÍSICA E PD

24

48.232-2

REJANE ALVES CEZÁRIO

READAPTADA – APOIO COORDENAÇÃO

25

202.940-5

UILENE BRITO DOS SANTOS

APOIO A COORDENAÇÃO – FÍSICA – READAPTADA

26

203.186-8

JACKELINE COQUI ABDO

COORDENADORA

HISTÓRIA

27

203.475-1

SONIA ROCHA DE BRITO

6º E 7 ANOS

GEOGRAFIA E PD

28

204.780-2

GRAZIELA PEREIRA GONÇALVES

SUPERVISORA

CIÊNCIAS

29

211.332-5

JIM MARCEL DAMAS PAIXÃO

COORDENADOR

EDUCAÇÃO FÍSICA

30

223.039-9

RENATA DE SANTOS MELO

8º E 9º ANOS

ARTE E PD

31

208.680-8

NILMA MARTINS SILVA

8º E 9º ANOS

INGLÊS E PD

32

223.042-9

AMANDA REGINA RESENDE

6º E 7º ANOS

ARTE E PD

33

228.411-1

MILENA RODRIGUES LEÃO

READAPTADA – APOIO MULTIMEIOS

34

239.813-3

MARTA MARINS PEREIRA SOLARES

ORIENTADORA

35

239.815-X

FRANCISCA MARIA DOS REIS LUZ DA SILVA

ORIENTADORA

OE + ATIVIDADES

36

234.155-7

VALQUIRIA LEMOS ALVES

8º ANOS

PORTUGUêS

OE + ATIVIDADES

PROFESSORES CONTRATO TEMPORÁRIO
1.

69751854

ÉDER DRESSLER

6º E 7ºANOS

HISTÓRIA

2.

69804818

JOSANA DE ABREU RODRIGUES

8º E 9ºANOS

CIÊNCIAS + PD

3.

6075859-7

TIAGO MOREIRA MAIA

6º 7 ANOS

ED. FÍSICA

4.

69795193

DEBORA OLIVEIRA SILVA ALVES

8º e 9º ANOS

PORTUGUÊS

5.

69821857

KARLA PATICIA AMARAL

8º E 9º ANOS

INGLÊS + PD

6.

69749477

KELLY BARRETO RODRIGUES

6º E 7º ANOS

CIÊNCIAS + PD

7.

69755035

LETICIA RODRIGUES DA SILVA

6º E 7º ANOS

PORTUGUÊS

8

69771324

RENAN RODRIGO BISPO

6º E 7º ANOS

INGLÊS + PD

9

69793360

SARAH APARECIDA DURAES DA SILVA

8º e 9º ANOS

ED. FÍSICA

CARREIRA ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO
1

24.566-6

LUCIO CESAR SILVA DOS SANTOS

SECRETARIA

APOIO TÉCNICO

2

28.472-6

MARCOS DE SOUSA NUNES

CHEFE DE SECRETARIA

SECRETÁRIO

3

28.624-9

CRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA

5

45.742-6

LUIS CLAUDIO UHLMANN DE ANDRADE

6

49.489-5

RAIMUNDA VALDENICE MOURA

7

55.411-1

LUIZ SOARES DE LIMA

PORTARIA

8

214.148-5

CAROLINE MARQUES SALIBA REBOUÇAS

MONITORA – ATENDIMENTO EXCLUSIVO - ANEE

9

215.455-2

THAYNARA FERREIRA DE ANDRADE

READAPTADA - APOIO DISCIPLINAR - AUX. COPA E COZINHA
ADMINISTRATIVO

APOIO TÉCNICO

READAPTADA - APOIO DISCIPLINAR - AUX. SERV GERAIS

SECRETARIA/ ADMINISTRATIVO

AUX. PORTARIA
APOIO TECIÊNCIAS
NATURAISICO

TERCEIRIZADOS
CONFEDERAL - VIGIAS

MANCHESTER – CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

1. ELIAS RODRIGUES DA SILVA VAZ

1. ERASMO CARLOS FERREIRA

2. PEDRO PAULO MESQUITA TENORIO

2. FRANCISCA ANGELINA DO A. SOUZA

3. SHIGERU MONTEIRO DOS SANTOS

3. IDALIANA CRISTINA MARTINS NUNES

4. ANDREIA EVA GOMES DA SILVA

4. GIRLENE ALVES MENDES
5. ROBERLAN SILVA DE SOUSA
6. IRANEIDE PINHEIRO LOPES

CONFERE – MERENDA ESCOLAR
1.MARIA DO AMPARO FONSECA
2. MARIA DE LOURDES MATOS DA COSTA E SILVA

ANEXO VIII – RECURSOS PEDAGÓGICOS E
ADMINISTRATIVOS
Salas Ambiente – 10 salas;

Sala de Recursos;;

Sala EEAA

Quadra Coberta;

Sala da Multimídia;

Refeitório;

Sala de Coordenação e Professores;

Pátio Coberto (pequeno)

Sala do Serviço de Orientação – SOE;

13 TV incluído 10 em cada sala ambiente;

Sala Administrativo e Secretaria;

04 Data Shows, sendo 1 fixo na sala multimídia

Cozinha/Depósito de mantimentos;

Microfones;

Sala dos Servidores;

Som;

Sala de Leitura;

Computadores (incluído 1 em cada sala ambiente)

Sala da Direção;

Mapas;

Banheiro para Pessoas Necessidades Especiais;

Globos;

Banheiro Masculino;

Som portátil;

Banheiro Feminino;

Materiais para o Projeto Intervalo Interativo e Horta Integrada.;

Banheiro Professores e servidores;

Modelos anatômicos (esqueleto humano e sistemas humanos;

Depósito de Material;

Lavatórios na entrada da escola

ANEXO IX – PLANEJAMENTOS PEDAGÓGICOS

DISCIPLINA
PRINCIPAL

●
●

●

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

Artes

Jim,Jackeline e Graziela.

●
●

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS
Obs: A didática poderá ser mudada
de acordo com o desenrolar da
pandemia: de acordo com as aulas
presenciais/online e atividades
impressas.

Trabalhos práticos;
Pesquisas escritas e
atividades (manuscritas no
caderno);
● Análise de filmes e imagens;
● Aula expositiva e textos.
● Tópicos explicativos;
● Vídeos e filmes sobre o
tema/assunto.
CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIAÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

2º

BIMESTRE

●
●

●

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

Introdução ao teatro: o que é, aplicações, conceitos de
teatro, de dança e de circo como linguagens artísticas.
Origem do Teatro como expressão – Pré HistóriaTeatro Grego: Mitologia e arquitetura, tragédia e comédia.

CONTEÚDO

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS
Obs: A didática poderá ser mudada de
acordo com o desenrolar da pandemia: de
acordo com as aulas presenciais/online e
atividades impressas.
● Trabalhos práticos;
● Pesquisas escritas e atividades
3º
(manuscritas no caderno);
● Análise de filmes e imagens;
● Aula expositiva e textos.
● Tópicos explicativos;
● Vídeos e filmes sobre o
tema/assunto.
CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA
BIMESTRE

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO I (6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: (X ) 6º ano ( ) 7º ano

Feedback – Coordenação e
Supervisão

CONTEÚDO
Estudo de matizes culturais brasileiras (indígena, Africana e
Européia);
Arte Grega (continuação- complementação).
Tipo desenhos e texturas visuais.

Professores Responsáveis: Amanda Resende

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

Artes

Jim,Jackeline e Graziela.

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO I (6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: (x ) 6º ano ( ) 7º ano

Feedback – Coordenação e
Supervisão

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO I (6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: (X ) 6º ano ( ) 7º ano
DISCIPLINA
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
CONTEÚDO
BIMESTRE
PRINCIPAL
AVALIAR AS APRENDIZAGENS
Obs: A didática poderá ser mudada
de acordo com o desenrolar da
pandemia: de acordo com as aulas
presenciais/online e atividades
impressas.
● O que é Arte? Arte como forma de comunicação;
● Trabalhos práticos;
● Arte Rupestre (Paleolítico Superior e Neolítico);
● Pesquisas escritas e
● Culturas da antiguidade: Egito.
Artes
1º
atividades (manuscritas no
● Elementos da linguagem visual: Cor, ponto, linha, plano, textura,
caderno);
figura, ritmo, volume, proporção, simetria, bidimensionalidade e
● Análise de filmes e imagens;
tridimensionalidade.
● Aula expositiva e textos.
● Tópicos explicativos;
● Vídeos e filmes sobre o
tema/assunto.
DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE
CONTEÚDOS
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE
SIMILARES
DIAGNÓSTICA
● História - PR: Arte Rupestre (Paleolítico Superior e Neolítico)
História
Professores Responsáveis: Amanda Resende

Jim, Jackeline e Graziela.

Jim, Jackeline e Graziela.

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE

DISCIPLINA
PRINCIPAL

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS
SIMILARES
Ed. Física

CN

Jim,Jackeline e Graziela.

Trabalhos em grupo
Teste
Exercícios

Sistema respiratório e cardiovascular

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA

1º

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

Controle motor e sensorial
Inter-relação do sistema nervoso, muscular, tegumentar e dos órgãos
sensoriais
Sistema nervoso
Visão humana e sua importância, Defeitos da visão, Correção dos
defeitos da visão com lentes.
Sistema locomotor, estruturas de locomoção e o sistema nervoso
Substâncias psicoativas;
Mecanismos de ação das substâncias psicoativas no sistema nervoso
humano e animal

Coordenação motora; higiene corporal

●
●
●

●
●

●
●

CONTEÚDO

Prova, testes, trabalhos em grupo,
reagrupamentos

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIAÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA
Anatomia e fisiologia; sistema nervoso, ósseo e

2º

BIMESTRE

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO I (6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( X ) 6º ano ( ) 7º ano

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Corpo humano: respiração e batimento cardíaco, integração entre os
Ed física
sistemas
Professores Responsáveis: Kelly, Marina, Tiago

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS
SIMILARES

CN

● Estruturas e organelas celulares: funções das estruturas e
organelas celulares;
● Tipos celulares e suas funções;
● Células dos tecidos: muscular, conjuntivo, epitelial e nervoso;
● Níveis de organização do corpo: células, tecidos e órgãos;
● Integração entre os sistemas do organismo;
● Esclarecimentos COVID 19 e características básicas dos vírus,
acelulares e parasitas intracelulares obrigatórios.

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO I (6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( X ) 6º ano ( ) 7º ano
DISCIPLINA
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
CONTEÚDO
BIMESTRE
PRINCIPAL
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Professores Responsáveis: Amanda Resende

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO – BLOCO I (6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: (X ) 6º ano ( ) 7º ano
DISCIPLINAS /E OU
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
CONTEÚDO
BIMESTRE
ÁREAS AFINS
AVALIAR AS APRENDIZAGENS
Obs: A didática poderá ser mudada
de acordo com o desenrolar da
pandemia: de acordo com as aulas
presenciais/online e atividades
impressas.
● Teatro Romano;
● Trabalhos práticos;
● Elementos da linguagem teatral: corpo, voz expressão corporal,
● Pesquisas escritas e
figurino, iluminação, sonoplastia, cenário, maquiagem e adereços.
Artes
4º
atividades (manuscritas no
● Público, texto e ator (tríade cênica).
caderno);
● Peças teatrais.
● Análise de filmes e imagens;
● Teatro Brasiliense.
● Aula expositiva e textos.
● Tópicos explicativos;
● Vídeos e filmes sobre o
tema/assunto.
CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
DISCIPLINA
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
RESPONSÁVEL
DIAGNÓSTICA

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Professores Responsáveis: Amanda Resende

●
●
●
●
●
●

●

●

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

Camadas que estruturam a Terra e suas características:
Geosfera; Hidrosfera; Atmosfera
Composição geológica da Terra: tipos de rochas; Períodos
geológicos;
formação de fósseis
Esfericidade da Terra
Evolução histórica das concepções relativas ao formato da Terra
Movimentos relativos da Terra em torno do Sol
Movimento de rotação e translação da Terra
Inclinação do eixo de rotação da Terra

CONTEÚDO

●
●

●
●
●
●

Litosfera

Substâncias puras e misturas: Misturas homogêneas e heterogêneas
Transformação química: Reagentes e produtos
Métodos de separação de misturas
Propriedades específicas da matéria: Densidade; temperatura de
fusão e ebulição; Mudanças de estado físico
Materiais sintéticos: plástico; tecido;
Medicamentos e cosméticos.

CONTEÚDO

Jim, Jackeline e Graziela.

Reagrupamento, Prova, Teste,
Trabalho em grupo

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

Operações e problemas; medidas

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA

4º

BIMESTRE

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS
SIMILARES

Sistema nervoso ; Conhecendo os tecidos do corpo.

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE

Educação Física

Ciências Naturais

1º

Corpo Humano: Sistema Esquelético, cardiovascular Controle motor e
Inter-relação do sistema nervoso, muscular, tegumentar e dos
órgãos sensoriais (será visto em Ed. Física)
Controle motor e sensorial
Conhecimentos sobre o corpo: Grupos Musculares (dorsais, lombares,
abdominais, membros superiores e inferiores)
Noções de exercícios com o próprio corpo (calistenia)
Jogos e brincadeiras: inclusão e participação, jogos cooperativos.

Através de observações em aulas
práticas, aulas ministradas via
Google meet, trabalhos em grupo,
avaliação escrita, na plataforma
assiduidade e pontualidade nas
tarefas propostas e atividades
interdisciplinares.

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA
Regras de convívio social e escolar; respeito à
diversidade; cooperação e solidariedade. Brincadeiras
e jogos populares (piques, pula-corda, elástico, bola
de gude etc.)
Jogos pré-desportivos; atividades adaptadas de

BIMESTRE

CONTEÚDO

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO– BLOCO I ( 6º e 7º ANOS) – 2021/22
Ano: (X) 6º ano ( ) 7º ano

Feedback – Coordenação e
Supervisão

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE
CONTEÚDOS
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE
SIMILARES
Mat
Cálculos de densidade, números naturais e operações, medidas.
Professores Responsáveis: Kelly, Marina, Valdirene

CN

DISCIPLINA
PRINCIPAL

Jim, Jackeline e Graziela.

Reagrupamento, testes, provas e trabalhos,
jogos

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA

3º

BIMESTRE

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO – BLOCO I (6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( X ) 6º ano ( ) 7º ano

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Erosão, Formação de rocha e relevo, Reciclagem (lixo), atividades
Geo
humanas que causam degradação ambiental.
Professores Responsáveis: Kelly, Sônia

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS
SIMILARES

CN

DISCIPLINA
PRINCIPAL

Jim,Jackeline e Graziela.

muscular

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO I (6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( X ) 6º ano ( ) 7º ano

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Professores Responsáveis: Kelly, Marina, Tiago

Jim, Jackeline e Graziela.

Jim, Jackeline e Graziela.

Conhecimentos sobre o corpo e seu desenvolvimento
(aspectos culturais, históricos, políticos, religiosos e
sociais)

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO – BLOCO I ( 6º e 7º ANOS) – 2021/22
Ano: (X ) 6º ano ( ) 7º ano
DISCIPLINAS /E OU
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
CONTEÚDO
BIMESTRE
ÁREAS AFINS
AVALIAR AS APRENDIZAGENS
Jogos Olímpicos: jogos olímpicos da era antiga, as olimpíadas na era
moderna e a história do Brasil nos jogos.
Esportes: Diversidade e características gerais das modalidades
Através de observações em aulas
esportivas (Basquete).
práticas, trabalho em grupo,
Origem e desenvolvimento do basquete no Brasil.
avaliação escrita, apresentação de
Educação Física
Regras básicas e suas possibilidades de adaptação na escola.
3º
trabalhos, assiduidade e
Fundamentos técnicos e táticos das modalidades praticadas.
pontualidade nas tarefas propostas
Práticas corporais de aventura: Características gerais das práticas
e atividades interdisciplinares e
corporais de aventura urbanas
participação nos jogos interclasse.
Adaptação de práticas corporais de aventura urbanas no contexto da
escola.
CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
DISCIPLINA
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
RESPONSÁVEL
DIAGNÓSTICA
Regras de convívio social e escolar; respeito à
diversidade; cooperação e solidariedade. Brincadeiras
e jogos populares (piques, pula-corda, elástico, bola
de gude etc.)
Língua Portuguesa
Leitura, confecção e interpretação de texto.
Jogos pré-desportivos; atividades adaptadas de
modalidades esportivas; atividades adaptadas de
lutas; ginástica geral (passos, corridas, saltos, giros,
equilíbrios, ondas, poses, marcações e
balanceamentos)

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Professores Responsáveis: Tiago Moreira Maia

Leitura, confecção e interpretação de texto.

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

Língua Portuguesa

2º

Educação Física

Através de observações em aulas
práticas,aulas ministradas via
Google meet, trabalhos em grupo,
avaliação escrita, na plataforma
assiduidade e pontualidade nas
tarefas propostas e atividades
interdisciplinares.

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA
Regras de convívio social e escolar; respeito à
diversidade; cooperação e solidariedade. Brincadeiras
e jogos populares (piques, pula-corda, elástico, bola
de gude etc.)
Jogos pré-desportivos; atividades adaptadas de
modalidades esportivas; atividades adaptadas de
lutas; ginástica geral (passos, corridas, saltos, giros,
equilíbrios, ondas, poses, marcações e
balanceamentos)

BIMESTRE

CONTEÚDO
Jogos: Criação e adaptação de regras; regras de inclusão e participação;
cooperação X competição.
Esportes: Diversidade e características gerais das modalidades
esportivas (Vôlei).
Origem e desenvolvimento do vôlei no Brasil.
Regras básicas e suas possibilidades de adaptação na escola.
Fundamentos técnicos e táticos das modalidades praticadas.
Expressão corporal, espaços, gestos e ritmos relacionados às danças
urbana

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO – BLOCO I ( 6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: (X ) 6º ano ( ) 7º ano

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Professores Responsáveis: Tiago Moreira Maia

modalidades esportivas; atividades adaptadas de
atletismo; (passos, corridas, saltos, giros, equilíbrios,
marcações.)
Conhecimentos sobre o corpo e seu desenvolvimento
(aspectos culturais, históricos, políticos, religiosos e
sociais)

Jim, Jackeline e Graziela.

Jim, Jackeline e Graziela.

GEOGRAFIA

• Conhecimentos básicos da Cartografia: escalas e mapas; orientação no
espaço geográfico: pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, a rosa dos
ventos, coordenadas geográficas e fusos horários; projeções cartográficas;
A representação gráfica do relevo;

CONTEÚDO

Meio ambiente e relação do ser humano no ecossistema;

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS
● Texto complementar sobre
Geografia como Ciência
● Livro: Unidade 1
● Maquete: Espaço Geográfico
Natural e Transformado
● Power Point – Revisão
● Atividades/exercícios em sala de
aula
● Tarefas para casa

Conceitos de poluição, preservação e conservação
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
BIMESTRE
AVALIAR AS APRENDIZAGENS
● Representação através de mapas,
identificando suas técnicas de
representação
● Atividades em sala
● Orientação e localização no espaço
2º
(Universo)
● Paisagens terrestres
● A representação do relevo
● Exemplos no nosso dia a dia
● Desenhos de representação

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

1º

• Geografia como Ciência: conceitos, categorias, classificação e finalidades
• Relação Ser Humano/ Natureza/Sociedade
• O trabalho e a transformação do espaço geográfico (Espaço, paisagem,
lugar e território)

GEOGRAFIA

DISCIPLINAS
COM
CONTEÚDOS
SIMILARES
Ciências Naturais
DISCIPLINA
PRINCIPAL

BIMESTRE

CONTEÚDO

DISCIPLINA
PRINCIPAL

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO– BLOCO I ( 6º e 7º ANOS) – 2021/22
Ano: (X) 6º ano ( ) 7º ano

Feedback – Coordenação e
Supervisão

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL -PLANEJAMENTO – BLOCO I ( 6º e 7º ANOS) – 2021/22
Ano: (X ) 6º ano ( ) 7º ano
DISCIPLINAS /E OU
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
CONTEÚDO
BIMESTRE
ÁREAS AFINS
AVALIAR AS APRENDIZAGENS
Jogos: Criação e adaptação de regras; regras de inclusão e participação;
cooperação X competição.
Através de observações em aulas
Esportes: Diversidade e características gerais das modalidades
práticas,aulas ministradas via
esportivas (Futebol).
Google meet, trabalhos em grupo,
Origem e desenvolvimento do futebol no Brasil.
Educação Física
4º
avaliação escrita, na plataforma
Regras básicas e suas possibilidades de adaptação na escola.
assiduidade e pontualidade nas
Fundamentos técnicos e táticos das modalidades praticadas.
tarefas propostas e atividades
Lutas: Origem e desenvolvimento da capoeira no Brasil; Características
interdisciplinares.
gerais da capoeira (estilos, códigos, rituais, elementos técnico táticos,
musicalidade e indumentária).
CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
DISCIPLINA
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
RESPONSÁVEL
DIAGNÓSTICA
Regras de convívio social e escolar; respeito à
diversidade; cooperação e solidariedade. Brincadeiras
e jogos populares (piques, pula-corda, elástico, bola
de gude etc.)
Jogos pré-desportivos; atividades adaptadas de
Língua Portuguesa
Leitura, confecção e interpretação de texto.
modalidades esportivas; atividades adaptadas de
História
Participação africana na história brasileira.
lutas; ginástica geral (passos, corridas, saltos, giros,
equilíbrios, ondas, poses, marcações e
balanceamentos)
Conhecimentos sobre o corpo e seu desenvolvimento
(aspectos culturais, históricos, políticos, religiosos e
sociais)
Professores Responsáveis: Tiago Moreira Maia

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Professores Responsáveis: Tiago Moreira Maia

DISCIPLINA PRINCIPAL

HISTÓRIA

DISCIPLINA PRINCIPAL

Matemática
Artes
Português
História

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS SIMILARES

HISTÓRIA

Conceitos de biomas, fatores bióticos e abióticos,
ecossistemas

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS
●Mapas
●Gráficos
●Pesquisas: Climas no mundo
●Mural geográfico
●Pesquisa: Impactos ambientais
4º
decorrentes da agropecuária e
industrialização;
●Atividades em grupo: Debates
(tráfico de animais, queimadas
desenvolvimento urbano).
CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

BIMESTRE

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

Operações matemáticas básicas
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
BIMESTRE
AVALIAR AS APRENDIZAGENS
● Descobrir a Origem da Terra e seus
movimentos
● Power Point com demonstrações
● Visita ao planetário
3º
● Maquete: Sistema solar
● Pesquisa: Aquecimento Global x
Efeito Estufa
● Mural Geográfico - atualidades
dentro da geografia

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA



Mesopotâmia:

CONTEÚDO

Algarismos Romanos;
Arte Rupestre;
Linguagem pré-histórica;
Localização dos continentes.

Introdução aos estudos históricos:
- O trabalho do historiador;
- Memória e narrativa;
- Importância da cultura para a sociedade.
- Fonte Histórica e sujeito histórico;
- Cronologias históricas..
 Pré-História:
- Períodos Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais.
 Os primeiros habitantes da América:
- Hipóteses sobre a chegada do ser humano à
América;
 Pré-História Brasileira:
 Os indígenas: semelhanças e diferenças, hábitos
culturais e sociais.
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU
QUE SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE



CONTEÚDO

Aulas expositivas dialogadas;
Leitura de textos;
Exibições de vídeos;
Trabalhos em grupos;
Exercícios;
Avaliações;
Estudos dirigidos;
Encontros por Google Meet;
Visitas a exposições em museus virtuais;
Atividades na plataforma Google sala de aula.

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR
AS APRENDIZAGENS

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA
Compreender a importância do estudo histórico;
Identificar os tipos de fonte histórica;
Diferenciar o tempo histórico do tempo cronológico;
Analisar as primeiras descobertas do ser humano e as
vantagens adquiridas sobre os outros animais;
Conhecer aspectos de diversidade cultural.
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR
BIMESTRE
AS APRENDIZAGENS
2º
Aulas expositivas dialogadas;

1º

BIMESTRE

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO– BLOCO I ( 6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: (X) 6º ano ( ) 7º ano

Feedback – Coordenação e Supervisão
Jim, Jackeline e Graziela.

Meio ambiente e relação do ser humano no ecossistema;

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE

• Os Climas e a Vegetação Natural: fatores geográficos
• Os Climas do Mundo e do Brasil
• Paisagens Naturais da Terra
• Vegetação natural e a biodiversidade

CONTEÚDO

Misturas, substâncias, átomos, moléculas

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE

• A Terra no Sistema Solar
• Movimentos da Terra e efeitos: fuso horário, zonas térmicas, estações do
ano, solstícios e equinócios)
• Atmosfera, Litosfera, Hidrosfera, Biosfera do planeta. Biomas e
Biodiversidade
• (Intervenções humanas na dinâmica climática) Impactos ambientais
decorrentes da agropecuária e industrialização; dinâmica climática; desafios
do desenvolvimento e da preservação ambiental, efeito estufa.

CONTEÚDO

Números naturais, escala, razão e proporção

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE

Professores Responsáveis: Sonia Rocha, Kelly

SIMILARES
Ciências Naturais

DISCIPLINAS
COM
CONTEÚDOS

GEOGRAFIA

DISCIPLINAS
PRINCIPAL

DISCIPLINAS
COM
CONTEÚDOS
SIMILARES
Ciências Naturais

GEOGRAFIA

DISCIPLINAS
COM
CONTEÚDOS
SIMILARES
Matemática
DISCIPLINA
PRINCIPAL

CONTEÚDO

Período Medieval:
- Feudalismo, senhores e servos;
- Lógicas comerciais na antiguidade romana e
medieval;
- Poder da religião cristã na cultura medieval;
- O papel da mulher na Idade Média.
- Por que existem preconceitos?

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU
QUE SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE



CONTEÚDO

Jogos Olímpicos – História, modalidades.

Grécia Antiga:
- O mundo grego e a democracia;
- A cultura grega.
Relembrar aspectos da Declaração dos Direitos
Humanos.
 Roma Antiga:
- Monarquia (fundação de Roma, o papel do Senado, o
fim do poder dos reis).
- República (o senado no comando, as conquistas
territoriais, a luta por direitos da Plebe).
- Império (o auge e o declínio da civilização romana).
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU
QUE SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE



Egito - Pirâmides

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS
SIMILARES
Artes, Português,
História e Geografia

INGLÊS

DISCIPLINA
PRINCIPAL

Jackeline, Jim, Graziela.

Aulas expositivas dialogadas;
Leitura de textos;
Exibições de vídeos;
Trabalhos em grupos;
Exercícios;
4º
Avaliações;
Estudos dirigidos;
Encontros por Google Meet;
Visitas a exposições em museus virtuais;
Atividades na plataforma Google sala de aula.
CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA
Compreender o poder da Igreja no período medieval;
Identificar o papel das mulheres na sociedade;
Conhecer as relações existentes entre servos e senhores;
Questionar os preconceitos existentes em nossa sociedade.

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA
Compreender o conceito de polis;
Diferenciar a democracia ateniense da democracia brasileira;
Identificar o significado e a importância dos mitos.
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR
BIMESTRE
AS APRENDIZAGENS

3º

Aulas expositivas dialogadas;
Leitura de textos;
Exibições de vídeos;
Trabalhos em grupos;
Exercícios;
Avaliações;
Estudos dirigidos;
Encontros por Google Meet;
Visitas a exposições em museus virtuais;
Atividades na plataforma Google sala de aula.

Compreender a importância da proximidade de rios para as
primeiras civilizações;
Conceituar monarquia, império e cidade-estado;
Relacionar a religiosidade egípcia à construção de pirâmides e á
mumificação;
Identificar a importância do surgimento do monoteísmo religioso
entre os Hebreus.
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR
BIMESTRE
AS APRENDIZAGENS

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA

Leitura de textos;
Exibições de vídeos;
Trabalhos em grupos;
Exercícios;
Avaliações;
Estudos dirigidos.
Encontros por Google Meet;
Visitas a exposições em museus virtuais;
Atividades na plataforma Google sala de aula.

CONTEÚDO

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE

Varied Vocabulary
Greetings - alphabet
Subject pronouns
Verb to be
Identity: Personal interests – Family vocabulary, colors
Numbers, some adjectives, nationalities, questions words.
Possessive adjective

Expressões da língua inglesa relacionada ao consumo; textos
inclusivos relacionados a linguagem e arte com dimensão









Aulas expositivas- vídeos aulas com cartoons
(histórias em quadrinhos, músicas, ou imagens
que representam o código da língua.
Atividades em pares; individuais; dinâmicas;
pesquisas; livro didático. Vídeos, filmes e
atividades extraclasse

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR
AS APRENDIZAGENS

Os alunos não vêm com aprendizado formal da língua inglesa
do ano anterior, a rede não disponibiliza essa matéria no 5º

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA

1º

BIMESTRE

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO– BLOCO I ( 6º e 7º ANOS) – 2021/22
Ano: (X) 6º ano ( ) 7º ano

Feedback – Coordenação e Supervisão:

Professores Responsáveis: Amanda, Eder, Letícia, Valdirene, Tiago.

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS SIMILARES

HISTÓRIA

DISCIPLINAS PRINCIPAL

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS SIMILARES
História
Educação Física
Artes

HISTÓRIA

DISCIPLINA PRINCIPAL

Matemática
História

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS SIMILARES

- Rios Tigre e Eufrates;
- As primeiras civilizações e as relações de poder,
disputas territoriais e o uso de recursos da natureza.
 Egito:
- A importância do Rio Nilo;
- Aspectos sociais, culturais e políticos.
 Hebreus, Fenícios e Persas:
- O monoteísmo;
- Navegação comercial;
- Primeiro alfabeto.
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU
QUE
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE

Aulas expositivas- vídeos aulas com cartoons
(histórias em quadrinhos, músicas, imagens.
Livro didático; jogos, colagens com revistas e
jornais; filmes;
Pesquisa; Atividades em pares; individuais;
dinâmicas; vídeos, e atividades extraclasse.

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR
AS APRENDIZAGENS

Subject pronouns, Verb to be, Possessive adjective

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA

2º

BIMESTRE

ano.

DISCIPLINA PRINCIPAL

CONTEÚDO
Adjectives, numbers
Simple present (affirmative,
interrogative e negative)
Verb there is, there are
Vocabulary Places, sports, verb
can
Question words

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS APRENDIZAGENS
Aulas expositivas- vídeos aulas com cartoons (histórias em quadrinhos,
músicas, imagens. Livro didático; jogos, colagens com revistas e jornais;
filmes;
Apresentação de lugares, vídeos.
Pesquisas; Atividades em pares; individuais; dinâmicas; vídeos, e
atividades extraclasse.

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS APRENDIZAGENS
Aulas expositivas- vídeos aulas com cartoons (histórias em quadrinhos,
músicas, imagens. Livro didático; jogos, colagens com revistas e jornais;
filmes;
Apresentação de lugares vídeos.
Pesquisa; Atividades em pares; individuais; dinâmicas; vídeos, e
atividades extraclasse.

Jim, Jackeline e Graziela.

Simple present, verb can, there is, there are and questions words.

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

4º

BIMESTRE

Verb to be; questions words; simple present

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

3º

BIMESTRE

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO I (6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: (X ) 6º ano ( ) 7º ano
DISCIPLINA
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
CONTEÚDO
BIMESTRE
PRINCIPAL
AVALIAR AS APRENDIZAGENS
SISTEMAS DE NUMERAÇÃO ∙ A História dos números e dos
Aulas expositivas demonstrativas,
sistemas de numeração mais conhecidos e usados;
dialogadas, primando pelo
∙ Números Naturais;
relacionar da Matemática ao
∙ Formação sequencial dos Números Naturais e ∙ Aplicação
cotidiano do estudante, através
dos Números Naturais em nosso dia a dia. CÁLCULOS COM
da participação constante em
Matemática
1º
NÚMEROS NATURAIS ∙ Adição;
estudos dirigidos, leituras,
resolução de exercícios do livro
∙ Subtração;
didáticos e aplicação prática.
∙ Multiplicação;
∙ Divisão;
Resolução de problemas,
∙ Potenciação e

Feedback – Coordenação e Supervisão

Professores Responsáveis: Renan Alves

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS SIMILARES

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI
REDISTRIBUÍDO OU QUE
SERÁ DADO NO MESMO
BIMESTRE
Português, Artes e
Textos, escritos, poemas, vocabulário
Geografia
relativo a lugares
DISCIPLINA PRINCIPAL
CONTEÚDO
 Imperative; simple present:
affirmative, negative and
interrogative,
INGLÊS
 Verb can (abilities)
 Present continuous,
 Vocabulary internet
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI
DISCIPLINAS COM
REDISTRIBUÍDO OU QUE
CONTEÚDOS SIMILARES
SERÁ DADO NO MESMO
BIMESTRE
Português,
Interpretação de texto, temas do
Ciências e Ed. Física
cotidiano usados na internet









CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO– BLOCO I ( 6º e 7º ANOS) – 2021/22
Ano: (X) 6º ano ( ) 7º ano

Jim,Jackeline e Graziela.

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE

Feedback – Coordenação e Supervisão

INGLÊS

CONTEÚDO
Possessive Adjective
Demonstrative pronouns
Numbers-colors
Families’ vocabularies, pet vocabular
Verb to be – negative and interrogative
Simple present
Frequency adverbs
Plural forms
Some adjectives

Países e nacionalidades, lugares











Professores Responsáveis: Renan Alves

Ciências, Artes,
História, Geografia e
Português

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS
SIMILARES

INGLÊS

DISCIPLINA
PRINCIPAL

intercultural. Apresentar lugares, a diversidade cultural dos falantes
da língua inglesa.
Água e o consumo inteligente- vocabulário relacionado ao tema.

Temperaturas
População, fuso horário e população
Figuras e sólidos geométricos
Tempo
Jogos cooperativos, comparativos e noção de espaço
Disposição das plantas no canteiro

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE

Jim, Jackeline e Graziela.

CONTEÚDO

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

frações ∙ Frações equivalentes
∙ Comparação de frações
∙ Adição e subtração de frações ∙ Forma mista das
frações
∙ Comparativo entre frações e porcentagem
∙ Probabilidade

FORMA FRACIONÁRIA DOS NÚMEROS DECIMAIS
∙ Números fracionários - conceito ∙ Problemas envolvendo

FIGURAS GEOMÉTRICAS ∙ Ponto, Reta e Plano;
∙ Definição de Reta Numérica;
∙ Figuras Geométricas e
∙ Sólidos Geométricos.

Jim, Jackeline e Graziela.

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS
Aulas expositivas
demonstrativas, dialogadas,
primando pelo relacionar
constante da Matemática ao
cotidiano do estudante, através
da participação constante em
estudos dirigidos, leituras,

Operações com números fracionários e
Ideia de comparação.

resolução de exercícios do livro
didáticos e aplicação prática.
Serão utilizados materiais que
auxiliem no ensino da
matemática, tais como: cordão,
régua, transferidor, esquadros,
compasso, trena, termômetro e
PC. Serão projetados vídeos
relacionados à matemática.
Serão feitas em laboratório de
informática, pesquisas
relacionadas aos temas
propostos.
A avaliação se dará a partir da
prática diária, provas, testes e
trabalhos.
CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIAÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

2º

BIMESTRE

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

∙ Representação dos Números Decimais; ∙ Adição e subtração
com números na forma decimal; ∙ Multiplicação com números

A FORMA DECIMAL DOS NÚMEROS RACIONAIS

CONTEÚDO

3º

BIMESTRE

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS
∙ Exercícios teóricos e práticos
através do livro didático;
∙ Resolução de problemas a partir
de estudo de caso buscando a

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO I (6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: (X ) 6º ano ( ) 7º ano

Feedback – Coordenação e
Supervisão

CN
Angulação ocular;
GEOGRAFIA
Relevo, Erosão e Mapa;
ARTES
Corpo, Ritmo e Proporção;
HISTÓRIA
As Comunidades e Espaço.
ED. FÍSICA
Produção da Horta
PD
Professores Responsáveis: Valdirene Gomes

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

Matemática

DISCIPLINA
PRINCIPAL

Matemática

Comparação, multiplicação e Divisão de Números
Naturais.

buscando sempre o
entendimento do que se
pede.Estudo de caso, partindo da
realidade do estudante, levandoo a encontrar os caminhos para
solucionar os problemas
apresentadas.
As aulas serão expositivas com
o auxílio da Informática e
projetadas na TV.
Os estudantes farão auto
avaliação, Testes e trabalhos.
CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO I (6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: (x ) 6º ano ( ) 7º ano

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Professores Responsáveis: Valdirene Gomes

CN
GEOGRAFIA
ARTES
HISTÓRIA
ED. FÍSICA
PD

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS
SIMILARES

∙ Expressão Numérica.
MULTIPLOS E DIVISORES DE UM NÚMERO
∙ Definição de Divisibilidade;
∙ Critérios de divisibilidade;
∙ Divisores e Múltiplos de um Número Natural e ∙ Números
Primos.

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS
CONTEÚDO

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

∙ Unidade de medida de massa;
∙ Medindo o espaço e
∙ Unidade de medida de capacidade.

MASSA VOLUME E CAPACIDADE

COMPRIMENTO E ÁREA
∙ Unidades de medidas de comprimento;
∙ Perímetro de um polígono;
∙ Unidade de medidas de superfície e ∙ Áreas das figuras
geométricas planas.

Jim, Jackeline e Graziela.

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS
Aulas expositivas, participativas
com visitas ao ambiente escolar
para coleta de medidas,
buscando aproximar o estudo ao
cotidiano do estudante.
Exercícios práticos e teóricos
Serão utilizados materiais que
auxiliem no ensino da
matemática, tais como: cordão,
régua,
transferidor, esquadros,
compasso, trena e PC.
Avaliação através trabalhos

Forma decimal dos números racionais
Ângulos e polígonos

em grupo, testes e prova.
CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

4º

BIMESTRE

Português

DISCIPLINA
PRINCIPAL

●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

●
●

Compreensão e interpretação de textos variados;
Textos informativos, argumentativos e apreciativos (propaganda,
artigo publicitário);
Produção de textos publicitários;
Textos e práticas relacionadas à defesa de direitos e à participação
social;
Textos reivindicatórios e propositivos;
Gênero textual: narrativa de ficção e crônica;
Língua e linguagem: língua escrita e língua falada;
Variação Linguística;
Linguagem verbal e não verbal;
Ortografia: uso do agente e do a gente;
Produção de textos oral e escrito: carta de reclamação;
Significação das palavras (polissemia e homonímia/ sinonímia e
antonímia);
Classe de palavra: artigo e numeral.

CONTEÚDO

Ano: ( X ) 6º ano ( ) 7º ano

1º

BIMESTRE

●
●
●
●
●
●
●

Aula expositiva;
Atividades individuais;
Uso do livro didático;
Debates;
Pesquisas
Dinâmicas;
Uso das seguintes
plataformas: Google Sala de
Aula, Google Formulário,
Youtube, Google Meet, e etc.

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO I (6º e 7º ANOS) – 2021/2022

Feedback – Coordenação e
Supervisão

HISTÓRIA
Monumentos antigos
CN
Espaço
GEOGRAFIA
ARTES
Espaços esportivos
ED. FÍSICA
Consumo de água
PD
Professores Responsáveis: Valdirene Gomes

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

Matemática

Jim, Jackeline e Graziela.

Formas fracionárias e números decimais
Figuras geométricas

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA

tomada de decisão;
∙ Aplicar a matemática financeira ao
dia a dia do estudante. ∙ Construção
de polígonos
∙ Trabalho em grupo; ∙ Avaliação
processual, clareza na
apresentação do trabalho e teste.

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO – BLOCO I (6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: (X ) 6º ano ( ) 7º ano

Feedback – Coordenação e
Supervisão

DISCIPLINA
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO
RESPONSÁVEL
CN
Temperatura, densidade
GEOGRAFIA
Clima
ARTES
HISTÓRIA
Esportes
ED. FÍSICA
Espaço
PD
Professores Responsáveis: Valdirene Gomes

na forma decimal; ∙ Divisão com números na forma decimal e
∙ Cálculo de porcentagem com números na forma
decimal.ÂNGULOS E POLIGONOS
∙ Ângulo – conceito;
∙ Construção de Retas paralelas e perpendiculares; ∙
Polígonos;
∙ Triângulos e quadriláteros e ∙ Construção e
ampliação de figuras planas.

Leitura e interpretação de informações presentes nos meios de
comunicação, reportagens e textos jornalísticos por meio de tabelas e
gráficos.

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE

DISCIPLINA
PRINCIPAL

●
●
●
●
●
●
●

CONTEÚDO

Ano: ( X ) 6º ano ( ) 7º ano

Aula expositiva;
Atividades individuais;
Uso do livro didático;
Debates;
Pesquisas
Dinâmicas;
Uso das seguintes
plataformas: Google Sala de
Aula, Google Formulário,
Youtube, Google Meet, e etc.

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

Leitura e interpretação de textos diversificados. Análise
morfológica.

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIAÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA

2º

BIMESTRE

BIMESTRE

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS
PARA AVALIAR
ASAPRENDIZAGENS

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO I (6º e 7º ANOS) –
2021/2022

Professores Responsáveis: Letícia Rodrigues da Silva
Jim, Jackeline e Graziela.
Feedback – Coordenação e
Supervisão

Leitura e interpretação de informações presentes nos meios de
comunicação, reportagens e textos jornalísticos.

Português, História e
Artes.

Compreensão e interpretação de textos de diversos gêneros
textuais: meme, notícia, reportagem, comentário, charge);
Curadoria de informação (comentário, vlog, anúncio
publicitário);
Gênero textual: História em quadrinhos;
Figura de linguagem: onomatopeia;
Classe de palavra: substantivo, adjetivo (locução adjetiva);
Produção de texto verbal e não verbal;
Efeitos de sentido: conotação e denotação;
Formação de palavra;
Gênero textual: conto;
Pontuação: enumeração e reticências;
Estratégias de leitura com distinção de fato, opinião e
identificação de teses e argumentos).
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

CONTEÚDO

Ano: ( X ) 6º ano ( ) 7º ano

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS
SIMILARES

Português

DISCIPLINA
PRINCIPAL

Jim, Jackeline e Graziela.

Leitura e interpretação de textos diversificados.
Análise morfológica. Classes gramaticais.

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIAÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO I (6º e 7º ANOS) –
2021/2022

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Professores Responsáveis: Letícia Rodrigues da Silva

Português
Matemática

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS
SIMILARES

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO
Leitura e interpretação de informações presentes nos meios de
comunicação, reportagens e textos jornalísticos por meio de
tabelas e gráficos.

●

●
●
●
●

Compreensão e interpretação de textos;
Produção de narrativas em 1ª e 3ª pessoas;
Produção de gêneros textuais: cartão, carta pessoal,
bilhete, mensagem eletrônica, fábula, receitas e regras de
jogos;
Classe de palavra: verbo;
Texto dramático;
Gênero textual: resenha, resumo e mapa mental;
Produção de texto: criação de relato pessoal, relato de
viagem e relato digital;
Figura de linguagem: ambiguidade;
Concordância nominal;
Concordância verbal;
Diferença entre textos narrativos, expositivos e
descritivos;
Ortografia (j, g, s, z, x, ch).

DISCIPLINA
PRINCIPAL

Leitura e interpretação de textos diversificados. Análise
morfológica.

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

Compreensão e interpretação textual;
Gênero textual: poema, poema visual;
Figura de linguagem: metáfora, personificação, aliteração,
assonância;
Frase, oração e período: tipos de frases;
Classe de palavra: pronome e interjeição;
Uso do dicionário: verbete;
Classificação das palavras quanto à acentuação: oxítonas,
paroxítonas e proparoxítonas;
Pontuação no período composto;
Leitura de textos jornalísticos com ênfase em temas relacionados
à cidadania;
A pontuação no período composto;
Acentuação gráfica.

CONTEÚDO

Ano: ( X ) 6º ano ( ) 7º ano

Leitura e interpretação de informações presentes nos meios de
comunicação, reportagens e textos jornalísticos e Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA).

●
●

●
●

●
●
●
●

●
●
●

Jim, Jackeline e Graziela.

●
●
●
●
●
●
●

Aula expositiva;
Atividades individuais;
Uso do livro didático;
Debates;
Pesquisas
Dinâmicas;
Uso das seguintes
plataformas: Google Sala de
Aula, Google Formulário,
Youtube, Google Meet, e etc.

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

Leitura e interpretação de textos diversificados;
Análise morfológica.

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIAÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

4º

BIMESTRE

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO I (6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( x ) 6º ano ( ) 7º ano
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS
DISCIPLINA PRINCIPAL
CONTEÚDO
BIMESTRE
APRENDIZAGENS
Valor Absoluto
De forma remota:
PD 1
Valor Relativo
1º
Formulários Google
Antecessor e sucessor
De forma presencial:

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Professores Responsáveis: Letícia Rodrigues da Silva

Português, História

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS
SIMILARES

Português

Jim, Jackeline e Graziela.

Aula expositiva;
Atividades individuais;
Uso do livro didático;
Debates;
Pesquisas
Dinâmicas;
Uso das seguintes
plataformas: Google Sala
de Aula, Google
Formulário,
Youtube,
Google Meet, e etc.

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIAÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

3º

●
●
●
●
●
●
●

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO – BLOCO I (6º e 7º ANOS) – 2021/2022

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Professores Responsáveis: Letícia Rodrigues da Silva

Português,
Matemática,
Educação física.

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS
SIMILARES

Português

●
●
●
●

●
●
●

Jim, Jackeline e Graziela.

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA

Atividades e Exercícios em sala de aula e para casa
Trabalhos em grupo e indivudual
Testes e Provas

Jim, Jackeline e Graziela.

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIAÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA

Jim, Jackeline e Graziela.

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA

3º

De forma remota:
Formulários Google
De forma presencial:
Atividades e Exercícios em sala de aula e para
casa
Trabalhos em grupo e indivudual
Testes e Provas

Feedback – Coordenação e Supervisão

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

Jim, Jackeline e Graziela.

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO – BLOCO I (6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( x ) 6º ano ( ) 7º ano
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS
CONTEÚDO
BIMESTRE
APRENDIZAGENS
Medidas de comprimento, de capacidade, massa e
superfície
Unidades padronizadas de medida de comprimento
De forma remota:
(km,m, dm, cm,mm) Área de regiões planas
Formulários Google
Unidades padronizadas para cálculo de área
De forma presencial:
PD 1
Área da região retangular
4º
Atividades e Exercícios em sala de aula e para casa
Área da região triangular
Trabalhos em grupo e indivudual
Medida de volume
Testes e Provas
Volume do cubo e do paralelepípedo
Medidas de massa: kg, g e t
Medida de capacidade: l e ml
DISCIPLINA
CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
RESPONSÁVEL
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA
Professores Responsáveis: Marina Moura

Feedback – Coordenação e Supervisão

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO
Professores Responsáveis: Marina Moura

PD 1

Adição e subtração de frações
Multiplicação com fração
Divisão com fração
Porcentagem
Relacionando fração, decimal e porcentagem
Polígonos (Polígono regular)
Triângulos (Tipos: isósceles, eqüilátero, escaleno e
retângulo) Quadrilátero (Trapézio, Paralelogramo)

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO I (6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: (x ) 6º ano ( ) 7º ano
DISCIPLINAS /E OU
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS
CONTEÚDO
BIMESTRE
ÁREAS AFINS
APRENDIZAGENS

Feedback – Coordenação e Supervisão

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI
REDISTRIBUÍDO
Professores Responsáveis: Marina Moura

DISCIPLINAS COM CONTEÚDOS
SIMILARES

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO I (6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( x ) 6º ano ( ) 7º ano
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS
DISCIPLINA PRINCIPAL
CONTEÚDO
BIMESTRE
APRENDIZAGENS
As idéias de fração
De forma remota:
Frações
Formulários Google
Frações próprias e impróprias
De forma presencial:
PD 1
Números mistos
2º
Atividades e Exercícios em sala de aula e para casa
Frações equivalentes
Trabalhos em grupo e indivudual
Simplificação de frações
Testes e Provas
Comparação de frações

Feedback – Coordenação e Supervisão

Múltiplos
MMC
Múltiplos e divisores
Número primo
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI
DISCIPLINAS COM
REDISTRIBUÍDO OU QUE
CONTEÚDOS SIMILARES
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE
Professores Responsáveis: Marina Moura

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU
QUE SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS
SIMILARES
Artes,
Português,
História e
Geografia

PD2 - PORTUGUÊS

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU
QUE SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE

Características principais e funcionais de diversos
gêneros
Textos literários e não literários
Tipos de discurso: direto e indireto
Compreensão e atendimento à proposta dada:
desenvolvimento do conteúdo, tipo de texto e
características do gênero textual solicitado.
Apresentação da escrita: legibilidade, ausência de
rasuras e adequada utilização da margem.

CONTEÚDO

Jim, Jackeline e Graziela.

extraclasse

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS
APRENDIZAGENS
Aulas expositivas- vídeos aulas com cartoons
(histórias em quadrinhos, músicas, ou imagens que
representam o código da língua.
Atividades em grupos, individuais; dinâmicas;
pesquisas; livro didático. Vídeos, filmes e atividades

Aulas expositivas- vídeos aulas com cartoons
(vídeos musicais, ou imagens que representam o
código da língua.
Atividades em grupos, individuais; dinâmicas;
pesquisas; livro didático. Vídeos, filmes e
atividades extraclasse

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS
APRENDIZAGENS

Valorizar a escrita como instrumento de comunicação e
autorrealização.
Analisar e discutir de forma crítica e criativa os mais variados
temas, usando as técnicas de produção textual.

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA

3º

BIMESTRE

Valorizar a escrita como instrumento de comunicação e
autorrealização.
Analisar e discutir de forma crítica e criativa os mais variados
temas, usando as técnicas de produção textual.
Expressar-se criativamente a partir de um tema dado;
• Produzir textos descritivos, narrativos e dissertativos;
Expressar-se criativamente a partir de um tema dado;
• Produzir textos descritivos, narrativos e dissertativos;
Produzir textos descritivos, narrativos e dissertativos.
Expressar-se criativamente a partir de um tema dado.

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA

2º

BIMESTRE

Dimensão intercultural, patrimônios culturais, a globalização e
a internet, poemas
Textos inclusivos relacionados a linguagem e arte com
dimensão intercultural.









Feedback – Coordenação e Supervisão

DISCIPLINA PRINCIPAL

CONTEÚDO
Leitura e interpretação de textos
Localização de informações explícitas em um texto
Inferência do sentido de uma palavra ou expressão
Inferência de uma informação implícita em um texto
Identificação do tema/assunto de um texto

Textos inclusivos relacionados a linguagem e arte com
dimensão intercultural. Apresentar lugares e a diversidade
cultural dos países da américa do sul.
Animais, fauna e flora e temas relacionados ao meio
ambiente.







Professores Responsáveis: Renan Alves

Artes
Português
História
Geografia

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS
SIMILARES

PD2 - PORTUGUÊS

DISCIPLINA
PRINCIPAL

Feedback – Coordenação e Supervisão
Jim, Jackeline e Graziela.

Textos inclusivos relacionados a linguagem e arte com
dimensão intercultural. Apresentar lugares e a diversidade
cultural dos países da américa do sul.
Animais, fauna e flora e temas relacionados ao meio
ambiente.

Professores Responsáveis: Renan Alves

Artes, Português,
História e Geografia

Valorizar a escrita como instrumento de comunicação e
autorrealização.
Analisar e discutir de forma crítica e criativa os mais variados
temas, usando as técnicas de produção textual.
Expressar-se criativamente a partir de um tema dado;
• Produzir textos descritivos, narrativos e dissertativos;
Expressar-se criativamente a partir de um tema dado;
• Produzir textos descritivos, narrativos e dissertativos;
Produzir textos descritivos, narrativos e dissertativos.
Expressar-se criativamente a partir de um tema dado.Produzir
textos descritivos, narrativos e dissertativos.
Expressar-se criativamente a partir de um tema dado.

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO – BLOCO I (6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( X ) 6º ano ( ) 7º ano
DISCIPLINA
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS
CONTEÚDO
BIMESTRE
PRINCIPAL
APRENDIZAGENS
Aulas expositivas- vídeos aulas com cartoons
 Leitura e interpretação de textos
(histórias em quadrinhos, músicas, ou imagens que
 Localização de informações explícitas em um texto
representam o código da língua.
PD2 - PORTUGUÊS
1º
 Inferência do sentido de uma palavra ou expressão
Atividades em pares; individuais; dinâmicas;
 Inferência de uma informação implícita em um texto
pesquisas; livro didático. Vídeos, filmes e atividades
 Identificação do tema/assunto de um texto
extraclasse
DISCIPLINAS COM
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU
CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
CONTEÚDOS
QUE SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA
SIMILARES

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU
QUE SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE

Características principais e funcionais de diversos
gêneros
Textos literários e não literários
Compreensão e atendimento à proposta dada:
desenvolvimento do conteúdo, tipo de texto e
características do gênero textual solicitado.
Organização do texto em parágrafos.
Redação de períodos completos.

CONTEÚDO

Jim, Jackeline e Graziela.

Aulas expositivas- vídeos aulas com cartoons
(histórias em quadrinhos, músicas, ou imagens que
representam o
código da língua.
Atividades em grupos, individuais; dinâmicas;
pesquisas; livro didático. Vídeos, filmes e
atividades extraclasse

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS
APRENDIZAGENS

Valorizar a escrita como instrumento de comunicação e
autorrealização.
Analisar e discutir de forma crítica e criativa os mais variados
temas, usando as técnicas de produção textual.
Expressar-se criativamente a partir de um tema dado;
• Produzir textos descritivos, narrativos e dissertativos;
Expressar-se criativamente a partir de um tema dado;
• Produzir textos descritivos, narrativos e dissertativos;
Produzir textos descritivos, narrativos e dissertativos.
Expressar-se criativamente a partir de um tema dado.

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA

4º

BIMESTRE

Expressar-se criativamente a partir de um tema dado;
• Produzir textos descritivos, narrativos e dissertativos;
Expressar-se criativamente a partir de um tema dado;
• Produzir textos descritivos, narrativos e dissertativos;
Produzir textos descritivos, narrativos e dissertativos.
Expressar-se criativamente a partir de um tema dado.

PD 3 - Música

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

Jim, Jackeline e Graziela.







Classificação de instrumentos;
Música de mídia (propaganda,
jingle, filmes, novelas...)
Iniciação em nota musical;
Figuras rítmicas de som e silêncio

CONTEÚDO

2º

BIMESTRE

Obs: A didática poderá ser mudada de acordo com o desenrolar da
pandemia: de acordo com as aulas presenciais/online e atividades
impressas.
 Trabalhos práticos;
 Pesquisas escritas e atividades (manuscritas no caderno);
 Análise de filmes e imagens;
 Aula expositiva e textos.
 Tópicos explicativos;

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS APRENDIZAGENS

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO – BLOCO I ( 6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: (x ) 6º ano ( ) 7º ano

Feedback – Coordenação e Supervisão

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO – BLOCO I ( 6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: (X) 6º ano ( ) 7º ano
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS
CONTEÚDO
BIMESTRE
APRENDIZAGENS
Obs: A didática poderá ser mudada de acordo com o desenrolar da
pandemia: de acordo com as aulas presenciais/online e atividades
impressas.
 O que é música;
 Paisagem sonora;
 Trabalhos práticos;
PD 3 Música
1º
 Sons naturais e artificiais;
 Pesquisas escritas e atividades (manuscritas no caderno);
 Elementos Básicos da Música:
 Análise de filmes e imagens;
Melodia, Harmonia, Ritmo, Escala.
 Aula expositiva e textos.
 Tópicos explicativos;
Vídeos e filmes sobre o tema/assuntos.
DISCIPLINAS COM
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI
CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
CONTEÚDOS
REDISTRIBUÍDO OU QUE
DIAGNÓSTICA
SIMILARES
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE
Professores Responsáveis: Amanda Resende

Feedback – Coordenação e Supervisão
Jim, Jackeline e Graziela.

Textos inclusivos relacionados a linguagem e arte com
dimensão intercultural.
Obras textuais contemporâneas e clássicas.
Animais, fauna e flora e temas relacionados ao meio
ambiente.









Professores Responsáveis: Renan Alves

Artes, Português,
Ciências,
História, Geografia e
Matemática

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS
SIMILARES

PD2 - PORTUGUÊS

DISCIPLINA PRINCIPAL

Feedback – Coordenação e Supervisão

Professores Responsáveis: Renan Alves

Obras textuais contemporâneas e clássicas.
Animais, fauna e flora e temas relacionados ao meio
ambiente.

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

Jim, Jackeline e Graziela.







Compasso,
Escala Diatônica maior e menor;
Células Rítmicas (baião, xote,
MPB, maracatu,)
Instrumentos musicais de
diversas culturas do planeta;

CONTEÚDO

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS APRENDIZAGENS

Jim, Jackeline e Graziela.

Obs: A didática poderá ser mudada de acordo com o desenrolar da
pandemia: de acordo com as aulas presenciais/online e atividades
impressas.
 Trabalhos práticos;
3º
 Pesquisas escritas e atividades (manuscritas no caderno);
 Análise de filmes e imagens;
 Aula expositiva e textos.
 Tópicos explicativos;
Vídeos e filmes sobre o tema/assuntos.
CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

BIMESTRE





Espaços musicais em BSB: Clube do
Choro, Escola de Música, Teatro Nacional,
Casa do Cantador.
Músicas na atualidade;

Jim, Jackeline e Graziela.

da pandemia: de acordo com as aulas presenciais/online e
atividades impressas.
 Trabalhos práticos;
 Pesquisas escritas e atividades (manuscritas no
caderno);
 Análise de filmes e imagens;
 Aula expositiva e textos.
 Tópicos explicativos;
 Vídeos e filmes sobre o tema/assuntos.
CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO I (6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 6º ano ( X ) 7º ano
DISCIPLINA PRINCIPAL
CONTEÚDO
BIMESTRE ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS APRENDIZAGENS
Obs: A didática poderá ser mudada de acordo com o desenrolar da
 Arte na Idade Média (Arte Gótica);
Artes
1º
pandemia: de acordo com as aulas presenciais/online e atividades
 Renascimento (pintura,
arquitetura e escultura);
impressas.

Feedback – Coordenação e Supervisão

DISCIPLINA
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI
RESPONSÁVEL
REDISTRIBUÍDO
Professores Responsáveis: Amanda Resende

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS
PD 3 - Música

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO – BLOCO I ( 6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( x ) 6º ano ( ) 7º ano
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS
CONTEÚDO
BIMESTRE
APRENDIZAGENS
4º
Obs: A didática poderá ser mudada de acordo com o desenrolar
 Músicos e grupos do DF;

Feedback – Coordenação e Supervisão

DISCIPLINA
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI
RESPONSÁVEL
REDISTRIBUÍDO
Professores Responsáveis: Amanda Resende

PD 3- Música

Vídeos e filmes sobre o tema/assuntos.
CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO – BLOCO I ( 6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( x ) 6º ano ( ) 7º ano

Feedback – Coordenação e Supervisão

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI
REDISTRIBUÍDO
Professores Responsáveis: Amanda Resende

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

O Barroco e o Rococó.








Trabalhos práticos;
Pesquisas escritas e atividades (manuscritas no caderno);
Análise de filmes e imagens;
Aula expositiva e textos.
Tópicos explicativos;
Vídeos e filmes sobre o tema/assunto.

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

Neoclacissismo;
Romantismo;
Realismo;

CONTEÚDO

Jim, Jackeline e Graziela.

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

Artes

Jim,Jackeline e Graziela.

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO – BLOCO I (6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 6º ano ( X ) 7º ano
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS
CONTEÚDO
BIMESTRE
APRENDIZAGENS
Obs: A didática poderá ser mudada de acordo com o
 Arte e Artesanato (todas as características).
desenrolar da pandemia: de acordo com as aulas
 Teatro Medieval ( características, origem,
gêneros, artistas de rua).
presenciais/online e atividades impressas.
 Elementos da linguagem teatral: corpo, voz
 Trabalhos práticos;
expressão corporal, figurino, iluminação,
4º
 Pesquisas escritas e atividades (manuscritas no
sonoplastia, cenário, maquiagem e adereços.
caderno);
 Público, texto e ator (tríade cênica).
 Análise de filmes e imagens;
 Postura vocal e corporal;
 Aula expositiva e textos.
 Jogos Teatrais
 Tópicos explicativos;

Feedback – Coordenação e Supervisão

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO I (6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 6º ano ( X ) 7º ano
DISCIPLINAS /E OU
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS
CONTEÚDO
BIMESTRE
ÁREAS AFINS
APRENDIZAGENS
Obs: A didática poderá ser mudada de acordo com o desenrolar
da pandemia: de acordo com as aulas presenciais/online e
Origem do Teatro: Teatro Grego: Mitologia
atividades impressas.
e arquitetura, tragédia e comédia. Tragédia
 Trabalhos práticos;
e Comédia.
 Pesquisas escritas e atividades (manuscritas no
Artes
3º
Teatro Romano. Tragédia e Comédia.
caderno);
Teatro Medieval ( características, origem,
 Análise de filmes e imagens;
gêneros, artistas de rua).
 Aula expositiva e textos.
 Tópicos explicativos;
 Vídeos e filmes sobre o tema/assunto.
DISCIPLINA
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI
CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
RESPONSÁVEL
REDISTRIBUÍDO
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA
Professores Responsáveis: Amanda Resende

Feedback – Coordenação e Supervisão

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS APRENDIZAGENS

Obs: A didática poderá ser mudada de acordo com o desenrolar da pandemia: de
acordo com as aulas presenciais/online e atividades impressas.
 Trabalhos práticos;
 Pesquisas escritas e atividades (manuscritas no caderno);
2º
 Análise de filmes e imagens;
 Aula expositiva e textos.
 Tópicos explicativos;
 Vídeos e filmes sobre o tema/assunto.
CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIAÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

IMESTRE

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO I (6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 6º ano ( X ) 7º ano

Jim, Jackeline e Graziela.

DISCIPLINA
CONTEÚDO EM COMUM QUE
RESPONSÁVEL
FOI REDISTRIBUÍDO
Professores Responsáveis: Amanda Resende

Artes

DISCIPLINA
PRINCIPAL

Feedback – Coordenação e Supervisão

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS SIMILARES

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI
REDISTRIBUÍDO OU QUE
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE
Idade Média e Renascimento – Conteúdo
História
trabalhado em conjunto-.
Professores Responsáveis: Amanda Resende



Jim, Jackeline e Graziela.

 Vídeos e filmes sobre o tema/assunto.
CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA






Impactos ambientais do uso de combustíveis fósseis
Alternativas energéticas renováveis
Mudanças econômicas, culturais e sociais decorrentes
do desenvolvimento científico e tecnológico
Movimento antivacina
Avanços tecnológicos e impactos nas sociedades
Avanços da medicina
Nanotecnologia, quântica, robótica, tecnologias digitais










CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

Características físicas e fatores ambientais dos
biomas brasileiros e mundiais
Bioma Cerrado
Componentes físicos, biológicos e sociais dos
ecossistemas
Alterações na dinâmica dos ecossistemas
Desequilíbrios ambientais
Fauna e flora dos ecossistemas

Botânica

Graziela, Jim e Jackeline

Tabelas e gráficos /Doenças e vacinas
Combustíveis fósseis, litosfera

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIAÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA

exercícios

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO I (6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 6º ano ( X ) 7º ano
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR
CONTEÚDO
BIMESTRE
AS APRENDIZAGENS
 Atmosfera Terrestre
 Composição do Ar: Gás oxigênio; Gás nitrogênio; Gás
carbônico; Monóxido de Carbono; Metano; Gases nobres;
Vapor de água
 Efeito estufa (acrescentar – sugerido na minuta)
Pesquisas, trabalhos em grupo, prova, teste,
CN
3º
 Poluição do ar (acrescentar – sugerido na minuta)
jogos, atividades
 Camada de Ozônio (acrescentar – sugerido na minuta)
 Fenômenos geológicos naturais: Vulcões; Terremotos;
Tsunamis
 Movimentação das placas tectônicas
 Teoria da Deriva Continental
DISCIPLINA
CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
RESPONSÁVEL
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA
Geo
Atmosfera: composição do ar, importância, Alterações ambientais
Ar, atmosfera, poluição atmosférica, doenças transmissíveis
provocadas pelo homem, doenças transmissíveis pelo ar
pelo ar.

Feedback – Coordenação e Supervisão

Mat
Geo

*Taxas de mortalidade de doenças causadas por vírus
e bactérias
Combustíveis fósseis, preservação, poluição do ar,
efeito estufa
Professores Responsáveis: Kelly, Sônia, Adilson, Valdirene

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

DISCIPLINA
PRINCIPAL
CN

Graziela, Jim e Jackeline

Trabalhos em grupo, seminário, reagrupamento,
atividades

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA

1º

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO I (6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 6º ano ( X ) 7º ano
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS
CONTEÚDO
BIMESTRE
APRENDIZAGENS
2º
Trabalhos em grupo, reagrupamento, atividades,
 Ecossistemas e Biomas brasileiros

Feedback – Coordenação e Supervisão

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS SIMILARES

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU
QUE
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE
Regiões: vegetação
Geo
Cerrado: vegetação
Professores Responsáveis: Kelly, Sônia

CN
Vida e evolução





CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO I (6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 6º ano ( X ) 7º ano
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR
DISCIPLINA PRINCIPAL
CONTEÚDO
BIMESTRE
AS APRENDIZAGENS

Feedback – Coordenação e Supervisão

DISCIPLINA
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO
RESPONSÁVEL
Professores Responsáveis: Amanda Resende

Graziela, Jim e Jackeline

CONTEÚDO

Sistema nervoso

Através de observações em aulas práticas, trabalho em grupo,
vídeo aulas, Google meet, atividades remotas e impressas,
apresentação de trabalhos, assiduidade e pontualidade nas tarefas
propostas e atividades interdisciplinares.

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS
APRENDIZAGENS

Criação e adaptação de regras; regras de inclusão e participação;
Características gerais das modalidades esportivas e suas regras básicas.
Grupos Musculares (dorsais, lombares, abdominais, membros superiores e
inferiores)
Conhecimento básico das práticas corporais de aventura urbanas.

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES
E DIAGNÓSTICA

1º

BIMESTRE

DISCIPLINAS /E OU

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO– BLOCO I ( 6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 6º ano ( X ) 7º ano
CONTEÚDO
BIMESTRE
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS APRENDIZAGENS

Feedback – Coordenação e Supervisão

Graziela, Jim e Jackeline

Corpo Humano: Sistema nervoso: Periférico e
Central; Importância dos neurônios para os
nossos movimentos; exercícios para realizar em
casa.
A importância de uma boa alimentação e seus
benefícios à saúde.
Grupos Musculares ( Dorsais,
membros superiores e inferiores. )
Esportes: Noções básicas de esportes de marca,
esportes de precisão, esportes de invasão e
esportes técnico- combinatórios.
Diversidade e características gerais das
modalidades esportivas (Atletismo).
Origem e desenvolvimento do atletismo no
Brasil.
Regras básicas e suas possibilidades de
adaptação na escola.
Fundamentos técnicos das modalidades
praticadas.
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI
REDISTRIBUÍDO OU QUE
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE

Professores Responsáveis: Tiago Moreira Maia

Ciências Naturais

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS
SIMILARES

Educação Física

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

Graziela, Jim e Jackeline

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO– BLOCO I ( 6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 6º ano ( X ) 7º ano

Feedback – Coordenação e Supervisão

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO – BLOCO I (6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 6º ano ( X ) 7º ano
DISCIPLINAS /E OU
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS
CONTEÚDO
BIMESTRE
ÁREAS AFINS
APRENDIZAGENS
 Máquina simples
 Vantagem mecânica
 Máquina simples e desenvolvimento social
 Temperatura, calor e sensação térmica
 Fatores que influenciam na umidade, temperatura e
sensação térmica do ambiente
 Trocas de calor;
 Equilíbrio térmico;
CN
4º
Trabalho em grupo, testes e atividades.
 Condutores e isolantes de calor
 Forma de propagação de calor;
 Sol como fonte de energia
 Máquinas térmicas
 Tipos de combustíveis e usos nas máquinas
térmicas
 Mudanças econômicas, culturais e sociais
decorrentes do
desenvolvimento científico e tecnológico
DISCIPLINA
CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO
RESPONSÁVEL
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA
Geo
Recurso renováveis e não renováveis
Recursos naturais
Professores Responsáveis: Kelly, Sônia

Feedback – Coordenação e Supervisão

Professores Responsáveis: Kelly, Sônia

Leitura, confecção e interpretação de
texto.

Exercícios físicos de calistenia; E
para melhora de coordenação
motora.
Jogos populares e cooperativos de
forma online.
Esportes: Diversidade e
características gerais das
modalidades esportivas (Handebol).
Origem e desenvolvimento do vôlei
no Brasil.
Regras básicas e suas
possibilidades de adaptação na
escola.
Fundamentos técnicos e táticos das
modalidades praticadas.
E-Sports - introdução sobre jogos
online, jogos em terceira pessoa.
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI
REDISTRIBUÍDO
Através de observações em aulas práticas, trabalho em grupo, vídeo aulas,
Google meet, atividades remotas e impressas, apresentação de trabalhos,
assiduidade e pontualidade nas tarefas propostas e atividades
interdisciplinares.

Graziela, Jim e Jackeline

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA
Criação e adaptação de regras; regras de inclusão e participação;
Características gerais das modalidades esportivas e suas regras básicas.
Grupos Musculares (dorsais, lombares, abdominais, membros superiores e inferiores)

2º

Educação Física

DISCIPLINAS /E
OU ÁREAS AFINS

Através de observações em aulas práticas, trabalho em grupo,
vídeo aulas, Google meet, atividades remotas e impressas,
apresentação de trabalhos, assiduidade e pontualidade nas
tarefas propostas e atividades interdisciplinares.

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA
Criação e adaptação de regras; regras de inclusão e participação;
Características gerais das modalidades esportivas e suas regras básicas.
Grupos Musculares (dorsais, lombares, abdominais, membros superiores e
inferiores)
Conhecimento básico das práticas corporais de aventura urbanas.

3º

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL -PLANEJAMENTO – BLOCO I ( 6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 6º ano ( X ) 7º ano
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS
CONTEÚDO
BIMESTRE
APRENDIZAGENS
*Esportes: Diversidade e características gerais das
modalidades esportivas ().
Através de observações em aulas práticas, trabalho em
*Origem e desenvolvimento do futebol no Brasil.
grupo, vídeo aulas, Google meet, atividades remotas e
(Regras básicas e suas possibilidades de adaptação na
4º
impressas, apresentação de trabalhos, assiduidade e
escola.
pontualidade nas tarefas propostas e atividades
*Fundamentos técnicos e táticos das modalidades
interdisciplinares.
praticadas.
*História dos jogos olímpicos: jogos da era moderna e da

Feedback – Coordenação e Supervisão

Graziela, Jim e Jackeline

Língua Portuguesa

Professores Responsáveis: Tiago Moreira Maia

Leitura, confecção e interpretação de texto.

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

*Esportes: Diversidade e características gerais das
modalidades esportivas (badminton, vôlei e tênis).
Origem e desenvolvimento do basquete no Brasil.
Regras básicas e suas possibilidades de adaptação

na escola.
*Fundamentos técnicos e táticos das modalidades
praticadas.
*Jogos: Jogos de tabuleiro (Xadrez, Dama e Ludo
king).
*Práticas corporais de aventura • Práticas corporais
de aventura urbana (skate, parkour, patins, BMX
etc.) • Respeito ao patrimônio e condutas de
segurança
*Danças e Atividades • Origem e desenvolvimento
das danças urbanas (break ,funk,street dance) •
*Expressão corporal, espaços, gestos e ritmos
relacionados às danças urbanas
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI
REDISTRIBUÍDO

Educação Física

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO – BLOCO I ( 6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 6º ano ( X ) 7º ano
DISCIPLINAS /E OU
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS
CONTEÚDO
BIMESTRE
ÁREAS AFINS
APRENDIZAGENS

Feedback – Coordenação e Supervisão

Professores Responsáveis: Tiago Moreira Maia

Língua Portuguesa

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

Educação Física

ÁREAS AFINS

• Cartografia: continentes, oceanos e mares; localização do Brasil
no mundo; fronteiras; comparação territorial do Brasil com outros
países; formação sócio-histórico-cultural do território brasileiro e
sua relação com a dinâmica econômica (ciclos produtivos)
• A regionalização do Território brasileiro
• Domínios naturais
• População brasileira: características gerais e regionais
• Fatores de crescimento e distribuição territorial da população
brasileira, considerando a diversidade étnico-racial e cultural
(indígena, africana, européia e asiática); migração da população:
interna e externa e o êxodo rural
• Trabalho de mulheres, crianças e idosos
• Diversidade Cultural e os afro-brasileiros

CONTEÚDO

Geografia

DISCIPLINA
PRINCIPAL

2º

BIMESTRE
3º

CONTEÚDO
• Região Nordeste: Sub-regiões (diversidade, condições naturais,
metrópoles, economia, população, o rio são Francisco,
transposição, desmatamento, o semiárido, serra da capivara,
economia, quilombos, caatinga, clima, vegetação, hidrografia

Graziele, Jim e Jackeline

Localizar e identificar o Brasil no mundo
Mapas
Cruzadinha
Debates em sala de aula
Confecção do mapa do Brasil
Pesquisar aspectos de renda, idade, gênero,
raça, e a distribuição da população brasileira
comparando com outros países.
Elaborar gráficos
Jornal mural Geográfico
Pesquisa: Desigualdade Social
Debate: combate ao preconceito












Apresentação Power point (Divisão Regional:
IBGE e geoeconômica; características físicas e
distribuição da biodiversidade no Brasil.
Características socioeconômico-culturais das
regiões brasileiras
Confecção de mural geográfico
Realização de atividades do livro
Pesquisa: Reforma Agrária
Elaborar cruzadinha
Trabalho dentro da sustentabilidade (usando a
reciclagem) Exposição
Reservas extrativistas – Cartazes
Chico Mendes - Pesquisa

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS
APRENDIZAGENS






ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS
APRENDIZAGENS
Trabalhando com mapas
Pesquisa: cultura da Região Nordeste
Confecção de murais relacionados ao tema
Aulas com a realização de Power point

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA

BIMESTRE

CONTEÚDO

Feedback – Coordenação e Supervisão













ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS
APRENDIZAGENS

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA

1º

BIMESTRE

• O processo de industrialização e urbanização na transformação,
produção e organização do território brasileiro.
• Consequências da modernização, urbanização e seus efeitos,
observando os seguintes aspectos: emprego/desemprego,
trabalho infantil, direitos e deveres de crianças e adolescentes,
moradia, transportes, educação, segurança, saúde
• Mecanização, automação, concentração de terras. Expansão da
fronteira agrícola. Desenvolvimento do agronegócio na região
Centro-Oeste brasileira – implicações econômicas, sociais,
ambientais e culturais.
• Agricultura Familiar e Reforma Agrária no Brasil
• Transporte no Brasil
• Região Norte: espaço geográfico, meio natural, floresta
amazônica, desmatamento, biodiversidade, sustentabilidade,
complexo fluvial do mundo
• Conflitos socioambientais no campo e na cidade. Movimentos
Sociais do campo e da cidade; povos indígenas; Quilombolas;
Ribeirinhos; povos da floresta

Graziele, Jim e Jackeline

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE
CONTEÚDOS
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE
SIMILARES
Professores Responsáveis: Sonia Rocha

Geografia

DISCIPLINA
PRINCIPAL

Feedback – Coordenação e Supervisão

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE
CONTEÚDOS
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE
SIMILARES
Professores Responsáveis: Sonia Rocha

Geografia

DISCIPLINA
PRINCIPAL

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA
Criação e adaptação de regras; regras de inclusão e participação;
Características gerais das modalidades esportivas e suas regras básicas.
Grupos Musculares (dorsais, lombares, abdominais, membros superiores
e inferiores)
Conhecimento básico das práticas corporais de aventura urbanas.

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO I (6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 6º ano ( X ) 7º ano

Feedback – Coordenação e Supervisão
Graziela, Jim e Jackeline

Leitura, confecção e interpretação de texto.
Grécia antiga

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

Professores Responsáveis: Tiago Moreira Maia

Língua Portuguesa
História

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

Grécia antiga.
*Jogos: Jogos de tabuleiro (Xadrez).
*Lutas • Estilos de capoeira (angola, regional e
contemporânea); movimentos básicos (ginga, golpe e
esquivas) • Musicalidade (instrumentos musicais e ritmos)
• Capoeira e manifestações relacionadas (maculelê,
samba de roda etc.)

Graziele, Jim e Jackeline

• Região Sul: construção do espaço geográfico, aspectos naturais e físicos,
desmatamento, problemas ambientais, europeus, população, economia,
agricultura
• Região Cendro-Oeste: construção do espaço geográfico, aspectos
naturais e físicos, desmatamento, problemas ambientais, estrada de ferro,
hidrografia, população, economia, extrativismo, PIB, agropecuária,
• Desenvolvimento do agronegócio na região Centro-Oeste brasileira –
implicações econômicas, sociais, ambientais eculturais. Degradação dos
Biomas - Cerrado e Pantanal
• Agricultura Familiar e Reforma Agrária

Geografia

DISCIPLINA PRINCIPAL

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS SIMILARES

CONTEÚDO

Renascimento

Feedback – Coordenação e Supervisão:

Graziele, Jim e Jackeline

Idade Moderna:
- A construção da ideia de modernidade e seus impactos;
- Ideia do mundo novo perante o antigo;
Humanismo:
- O papel do ser humano como centro do universo.
Renascimento:
- As criações humanas nos campos artísticos, culturais e
políticos.
Expansão marítima e comercial européia a partir do século XV.
- Linha do Tempo em História.
- A influência do Mundo Antigo no Renascimento, relembrando
conceitos como democracia e cidadania, oriundos da Grécia
Antiga.
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE

Professores Responsáveis: Amanda, Eder.

História
Arte

Graziele, Jim e Jackeline



ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS
Localizando as regiões no mapa
do Brasil
 Realização de exercícios no livro
 Pesquisas: PIB
 Jornal geográfico
 Meios de transporte
4º
 Elaborando maquete de todas as
regiões
 Gráficos do desmatamento da
mata de araucária
 Mapas do relevo, clima,vegetação
 Pesquisa sobre a economia
CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

BIMESTRE

Aulas expositivas dialogadas;
Leitura de textos;
Exibições de vídeos;
Exercícios;
Avaliações;
Estudos dirigidos;
Encontros por Google Meet;
Visitas a exposições em museus virtuais;
Atividades na plataforma Google sala de
aula.

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA
Compreender a importância do ser humano na
transformação da sociedade da época;
Identificar o caminho seguido pelos europeus nas novas
rotas de navegação;
Relembrar conceitos sobre Grécia Antiga;
Relembrar conceitos sobre a importância do estudo de
História.

1º

BIMESTRE

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO I (6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 6º ano ( X ) 7º ano

Feedback – Coordenação e Supervisão

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE
CONTEÚDOS
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE
SIMILARES
Professores Responsáveis: Sonia Rocha

CONTEÚDO

DISCIPLINAS
PRINCIPAL

História

Debates em sala de aula
Atividades usando o livro
Pesquisa: IBGH, PIB
Atividades no Livro
Debates em sala de aula

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA







CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO I (6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 6º ano ( X ) 7º ano

Feedback – Coordenação e Supervisão

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE
CONTEÚDOS
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE
SIMILARES
Professores Responsáveis: Sonia Rocha

• Região sudeste: Localização, Povoamento, organização do
espaço geográfico, mata atlântica, hidrografia, mineração. Café,
imigração estrangeira, economia (maior PIB), áreas rurais,
desmatamento, relevo, clima (meio natural e físicos), agricultura,
minerais

Civilizações Pré- colombianas: Maias, Astecas, Incas e
Tupis e suas interações com o meio ambiente.

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS SIMILARES
História
Geografia
Ciências

Compreender a cultura e a sociedade dos povos pré-colombianos;
Conhecer como se deu o choque entre as diferentes civilizações
com a chegada dos europeus na América.
Relembrar conceitos sobre o Egito Antigo.

Colonização do Brasil.

DISCIPLINAS PRINCIPAL

História

Graziele, Jim e Jackeline

Compreender o processo de colonização do Brasil e suas
implicações;
Identificar a influencia dos povos africanos e indígenas em
nossa cultura;
Conhecer de que modo os escravos resistiram a escravidão;
Relembrar conceitos sobre Roma Antiga.

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA

Exibições de vídeos;
Trabalhos em grupos;
Exercícios;
Avaliações;
Estudos dirigidos;
Encontros por Google Meet;
Visitas a exposições em museus virtuais;
Atividades na plataforma Google sala de aula.

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR
AS APRENDIZAGENS
Aulas expositivas dialogadas;
Leitura de textos;

A expansão das fronteiras da Colônia
portuguesa:
- União Ibérica;
- Os bandeirantes;
- A mineração;
- Conflitos e revoltas no período colonial;
- Os holandeses no Brasil.

CONTEÚDO

4º

BIMESTRE

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS
APRENDIZAGENS
Aulas expositivas dialogadas;
Leitura de textos;
Exibições de vídeos;
Trabalhos em grupos;
Exercícios;
Avaliações;
Estudos dirigidos;
Encontros por Google Meet;
Visitas a exposições em museus virtuais;

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO I (6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 6º ano ( X ) 7º ano

Feedback – Coordenação e Supervisão:

Professores Responsáveis: Eder, Sonia.

História
Geografia

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS SIMILARES

3º

Absolutismo:
- A formação e o funcionamento das monarquias européias.

História

As Reformas religiosas.
- A herança deixada pelo feudalismo durante a Idade Média e
o papel da mulher nos diferentes períodos da História.
A colonização na América portuguesa:
- Matrizes culturais indígenas e africanas;
- O tráfico de escravos;
- Influência e resistência negra e indígena;
- A África como berço da Civilização;
- Cultura das civilizações africanas e do oriente médio.
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU
QUE
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE

BIMESTRE

CONTEÚDO

DISCIPLINA PRINCIPAL

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO I (6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 6º ano ( X ) 7º ano

Feedback – Coordenação e Supervisão: .
Graziele, Jim e Jackeline

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO
OU QUE
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE

HISTÓRIA

Professores Responsáveis: Eder, Sonia, Kelly.

2º

- Civilizações Pré- colombianas: Maias, Astecas, Incas e
Tupis e suas interações com o meio ambiente.
- Colonização das Américas, espanhola, inglesa e
francesa.
- Estudo da religiosidade dos povos Pré-colombianos e
suas similaridades com o Egito Antigo.

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS
APRENDIZAGENS
Aulas expositivas dialogadas;
Leitura de textos;
Exibições de vídeos;
Trabalhos em grupos;
Exercícios;
Avaliações;
Estudos dirigidos;
Encontros por Google Meet;
Visitas a exposições em museus virtuais;
Atividades na plataforma Google sala de aula.

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA

BIMESTRE

CONTEÚDO

DISCIPLINA PRINCIPAL

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO I (6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 6º ano ( X ) 7º ano









CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE

Varied Vocabulary
Greetings - alphabet
Subject pronouns
Verb to be
Identity: Personal interests – Family vocabulary, colors
Numbers, some adjectives, nationalities, questions words.
Possessive adjective.

CONTEÚDO

Simple Present
Genitive cases (‘S)
adjectives
pets’ names
Demonstrative pronouns, there is, there are
Preposition of place
Internet article
Varied Vocabulary
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO
OU QUE
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE

DISCIPLINAS COM

Inglês





CONTEÚDO

Jim, Jackeline e Graziela.

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

Simple present, adverbs of frequency, present
continuous.
Days of the week, short answers (affirmative and
negative form), poems, postcards, means of
transportation,

Feedback – Coordenação e Supervisão

DISCIPLINA PRINCIPAL

CONTEÚDO

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA

Aulas expositivas- vídeos aulas com cartoons (histórias
em quadrinhos, músicas, ou imagens que representam o
código da língua.
Atividades em grupos, individuais; dinâmicas; pesquisas;
livro didático. Vídeos, filmes e atividades extraclasse

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS
APRENDIZAGENS

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS
APRENDIZAGENS
Aulas expositivas- vídeos aulas com cartoons (vídeos
musicais, ou imagens que representam o
código da língua.
3º
Atividades em grupos, individuais; dinâmicas;
pesquisas; livro didático. Vídeos, filmes e atividades
extraclasse
CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
BIMESTRE

Uso do there is, there are
Demonstrative pronouns
Personal pronouns
Adjectives

2º

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA

Aulas expositivas- vídeos aulas com cartoons
(histórias em quadrinhos, músicas, ou imagens
que representam o código da língua.
Atividades em pares; individuais; dinâmicas;
pesquisas; livro didático. Vídeos, filmes e
atividades extraclasse

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR
AS APRENDIZAGENS

Os alunos não vêm com aprendizado formal da língua
inglesa do ano anterior, a rede não disponibiliza essa matéria
no 5º ano.

1º

BIMESTRE

BIMESTRE

Jim, Jackeline e Graziela.

Lugares, mapas, partes da casa, tipos de transportes.
As diversidades de saberes inclusos em diferentes
áreas do conhecimento
Ampliação da linguagem para a compreensão dos
valores e interesses de outras culturas para o
desenvolvimento social.










Professores Responsáveis: Renan Alves

Artes
Português
História
Geografia

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS
SIMILARES

Inglês

DISCIPLINA PRINCIPAL

Feedback – Coordenação e Supervisão

Artes,
Português,
História e
Geografia

Identificar expressões da língua inglesa relacionada ao consumo;
textos inclusivos relacionados a linguagem e arte com dimensão
intercultural. Apresentar lugares, a diversidade cultural dos falantes
da língua inglesa.
Água e o consumo inteligente- vocabulário relacionado ao tema.
Professores Responsáveis: Renan Alves

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS
SIMILARES

Inglês

DISCIPLINA
PRINCIPAL

Atividades na plataforma Google sala de aula.
CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA
Compreender como se deu a expansão da colonização portuguesa.
Identificar as principais revoltas do período.

Graziele, Jim e Jackeline

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI
REDISTRIBUÍDO OU QUE
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO– BLOCO I ( 6º e 7º ANOS) – 2021/22
Ano: ( ) 6º ano ( X ) 7º ano

Feedback – Coordenação e Supervisão:

Professores Responsáveis: Éder

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS SIMILARES

Matemática

DISCIPLINA
PRINCIPAL

Jim, Jackeline e Graziela.

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR
AS APRENDIZAGENS
Aulas expositivas- vídeos aulas com cartoons
(histórias em quadrinhos, músicas, ou
imagens que representam o
código da língua.
Atividades em grupos, individuais; dinâmicas;
pesquisas; livro didático. Vídeos, filmes e
atividades extraclasse

Numbers, days of the week, simple present, present
continuous. Interrogative words

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA

4º

BIMESTRE

● Potenciação de números inteiros

● Raiz quadrada exata de números inteiros

● Potenciação de números inteiros

● Divisão exata de números inteiros

● Multiplicação de números inteiros

● Adição algébricas

● Subtração de números inteiros

● Adição de números inteiros

● Comparação de números inteiros

● Módulo de um número inteiro

● A ideia de número inteiro

CONJUNTO DOS NÚMEROS INTEIROS:

● Divisores e múltiplos de um número natural

● Operações com números naturais: adição,
subtração, multiplicação e divisão

● Números Naturais

NÚMEROS NATURAIS E OPERAÇÕES:

CONTEÚDO

1º

BIMESTRE

Realização de tarefas em casa
Realização de trabalho em
grupo Projeto cesta básica

Comportamento adequado
durante as aulas

atividades, testes e consultas

Resolução de problemas, listas
de exercícios, participação nas

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS
PARA AVALIAR AS
APRENDIZAGENS

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO– BLOCO I ( 6º e 7º ANOS) – 2021/22
Ano: ( ) 6º ano ( X ) 7º ano

Feedback – Coordenação e Supervisão

Professores Responsáveis: Renan Alves

Schedule-Agenda- descrição do planejamento diário, mensal, etc.
School timetable, dias da semana.
Textos, estilo cartoons, números para descrever horários
Outros países e suas culturas

Artes, Português,
Ciências,
História, Geografia e
Matemática

Means of transportation
Verb in the infinitive form. Simple Past (regular and irregular
verbs), touristic places, school subjects, preposition of time,
Interrogative words (what time), schedule, verb past continuous
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE




CONTEÚDO

Jim, Jackeline e Graziela.

INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA

Simple present, adjectives, preposition of place

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS
SIMILARES

Inglês

DISCIPLINA PRINCIPAL

Feedback – Coordenação e Supervisão

OU QUE
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE
Artes,
Português,
Dimensão intercultural, postcard (postais), patrimônios
História e
culturais, a globalização e a internet, poemas
Geografia
Professores Responsáveis: Renan Alves

CONTEÚDOS SIMILARES

CONJUNTO DOS NÚMEROS RACIONAIS

CONTEÚDO

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU
QUE SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE

Expressões algébricas, equações

LINGUAGEM ALGÉBRICA E EQUAÇÕES

Adição, subtração, divisão, potenciação e radiciação

Feedback – Coordenação e

Jim, Jackeline e Graziela.

Professores Responsáveis: Adilson e Valdirene

SIMILARES

DISCIPLINAS
COM
CONTEÚDOS

Matemática

PRINCIPAL

DISCIPLINA

Operações fundamentais com números naturais

DIAGNÓSTICA

AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA

jogos

Realização de tarefas em casa
Realização de trabalho em
grupo

Comportamento adequado
durante as aulas

atividades, testes e consultas

Resolução de problemas, listas
de exercícios, participando nas

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS
PARA AVALIAR AS
APRENDIZAGENS

DIAGNÓSTICA

AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA

2º

BIMESTRE

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO– BLOCO I ( 6º e 7º ANOS) – 2021/22
Ano: ( ) 6º ano ( X ) 7º ano

Feedback – Coordenação e Supervisão
Jim, Jackeline e Graziela.

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU
QUE SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE

Professores Responsáveis: Adilson eValdirene

SIMILARES

DISCIPLINAS
COM
CONTEÚDOS

● Expressões numéricas

● Raiz quadrada exata de números inteiros

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU
QUE SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE

Resolver problemas com porcentagem, probabilidade, medida
em estatística

Porcentagem, probabilidade e estatística

Razão, proporção, regra de três simples

Grandeza proporcionais:

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU
QUE SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE

. Média aritmética e ponderada

Feedback – Coordenação e

Supervisão

CONTEÚDO

.Porcentagem, probabilidade e estatística

Jim, Jackeline e Graziela.

Professores Responsáveis: Adilson e Valdirene

SIMILARES

DISCIPLINAS
COM
CONTEÚDOS

Matemática

PRINCIPAL

DISCIPLINAS

Jim, Jackeline e Graziela.

Realização de tarefas em
casa Realização de trabalho
em grupo

Comportamento adequado
durante as aulas

atividades, testes e consultas

Resolução de problemas, listas
de exercícios, participando nas

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS
PARA AVALIAR AS
APRENDIZAGENS

DIAGNÓSTICA

AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA

3º

BIMESTRE

Realização de tarefas em
casa Realização de trabalho
em grupo

Comportamento adequado
durante as aulas

atividades, testes e consultas

Resolução de problemas , listas
de exercícios ,participando nas

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS
PARA AVALIAR AS
APRENDIZAGENS

DIAGNÓSTICA

AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA

4º

BIMESTRE

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO– BLOCO I ( 6º e 7º ANOS) – 2021/22
Ano: ( ) 6º ano ( X ) 7º ano

Feedback – Coordenação e

Supervisão

CONTEÚDO

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO– BLOCO I ( 6º e 7º ANOS) – 2021/22
Ano: ( ) 6º ano ( X ) 7º ano

Professores Responsáveis: Adilson e Valdirne

SIMILARES

DISCIPLINAS
COM
CONTEÚDOS

Matemática

PRINCIPAL

DISCIPLINA

Supervisão

CONTEÚDO
Compreensão e interpretação de texto (estratégias de
leitura com distinção de fato, opinião e identificação de
teses e argumentos; apreender os sentidos globais do
texto);
Texto dramático escrito;
Gênero textual: peça teatral;
Formação de palavras: derivação;
Gênero textual: tipos de reportagem e criação de textos
jornalísticos, reportagens e entrevistas;
Fotorreportagem;
Estratégia de produção: planejamento de textos
informativos, argumentativos e apreciativos;
Gênero textual: memórias literárias e biografia;
Variação histórica;
Verbo: características gramaticais e semânticas;
Gênero textual: biografia;
Acentuação: oxítona e proparoxítona.

Leitura e interpretação de informações presentes nos meios de
comunicação, reportagens e textos jornalísticos por meio de
tabelas e gráficos. Peças teatrais.

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE

●
●
●
●
●

●
●

●
●
●
●

●

Jim, Jackeline e Graziela.

● Aula expositiva;
● Atividades individuais;
● Uso do livro didático;
● Debates;
● Pesquisas
● Dinâmicas;
● Uso das seguintes plataformas:
Google Sala de Aula, Google
Formulário, Youtube, Google Meet,
e etc.

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

Características das peças teatrais. Leitura e interpretação
de tabelas e gráficos. Reconhecimento
de verbos.

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIAÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA

1º

BIMESTRE

●

●

●
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●

DISCIPLINA
PRINCIPAL

Feedback – Coordenação e
Supervisão

CONTEÚDO

Ano: ( ) 6º ano ( X ) 7º ano

Fact files – biografias. Variação regional.

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

CONTEÚDO

Jim, Jackeline e Graziela.

● Aula expositiva;
● Atividades individuais;
● Uso do livro didático;
● Debates;
● Pesquisas
● Dinâmicas;
● Uso das seguintes plataformas:
Google Sala de Aula, Google
Formulário, Youtube, Google Meet,
e etc.

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

ESTRATÉGIAS
DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS
APRENDIZAGENS

Reconhecimento das biografias e sua importância para
história. Conhecimentos sobre o mapa geográfico
brasileiro e as variações regionais de linguagem.

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIAÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

2º

BIMESTRE

BIMESTRE

Gênero textual: lenda;
Compreensão e interpretação de textos de diversos gêneros
textuais;
Uso dos tempos verbais do modo subjuntivo e imperativo;
Gênero textual: cordel, poema (poesia, música e poema
narrativo), conto popular;
Efeitos de sentido: conotação e denotação;
Variações linguísticas no tempo e no espaço/níveis de
formalidade;
Acentuação de paroxítonas e de monossílabos;
Introdução à sintaxe sujeito e predicado: contexto e funções.
Concordância do verbo com o sujeito;
Contexto de produção, circulação e recepção de textos e práticas
relacionadas à defesa de direitos e à participação social;
Léxico/morfologia: gênero, número e grau do substantivo e do
adjetivo; gênero e número do artigo; gênero e número dos
números dos numerais e dos pronomes; preposição;
Figuras de linguagem.

Professores Responsáveis: Letícia Rodrigues e Gilda

Português, História e
Geografia.

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS
SIMILARES

Português

DISCIPLINA
PRINCIPAL

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO– BLOCO I ( 6º e 7º ANOS) – 2021/22

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Professores Responsáveis: Letícia Rodrigues e Gilda

Português, Matemática
e Arte

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS
SIMILARES

Português

DISCIPLINA
PRINCIPAL

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO– BLOCO I ( 6º e 7º ANOS) – 2021/22
Ano: ( ) 6º ano ( X ) 7º ano

Guia de viagem.

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

Jim, Jackeline e Graziela.

● Aula expositiva;
● Atividades individuais;
● Uso do livro didático;
● Debates;
● Pesquisas
● Dinâmicas;
● Uso das seguintes plataformas:
Google Sala de Aula, Google
Formulário, Youtube, Google Meet,
e etc.

ESTRATÉGIAS
DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS
APRENDIZAGENS

Reconhecer a importância dos conhecimentos de
história e geografia para entender as notícias .

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIAÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

4º

BIMESTRE

Conhecer as diferentes regiões do Brasil e do
mundo para produção de um guia de viagem.

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIAÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

3º

● Aula expositiva;
● Atividades individuais;
● Uso do livro didático;
● Debates;
● Pesquisas
● Dinâmicas;
● Uso das seguintes plataformas:
Google Sala de Aula, Google
Formulário, Youtube, Google
Meet, e etc.

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO I (6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 6º ano ( X ) 7º ano
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS
DISCIPLINA PRINCIPAL
CONTEÚDO
BIMESTRE
APRENDIZAGENS
Valor Absoluto
De forma remota:
Valor Relativo
Formulários Google
Antecessor e sucessor
De forma presencial:
PD 1
Compras e dinheiro
1º
Atividades e Exercícios em sala de aula e para casa
Planejamento financeiro
Trabalhos em grupo e indivudual
Juros
Testes e Provas
Parcelamento de compras

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Professores Responsáveis: Letícia Rodrigues e Gilda

Notícia

Português, História
e Geografia

Compreensão e interpretação textual;
Textualização, revisão e edição;
Gênero textual: abaixo-assinado, debate, carta aberta, notícia,
outdoor, folheto;
Conjunções e preposições: contexto e sentidos;
Período composto por coordenação;
Pontuação nas orações coordenadas;
Concordância nominal;
Abreviações e siglas;
Produção do gênero anúncio publicitário;
Concordância verbal;
Semântica: sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos.
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

CONTEÚDO

Jim, Jackeline e Graziela.

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS
SIMILARES

Português

DISCIPLINA
PRINCIPAL

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Professores Responsáveis: Letícia Rodrigues e Gilda

Português e
Geografia

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS
SIMILARES

Português

● Compreensão e interpretação de textos;
● Gênero textual: crônica, conto popular, guia de viagem;
●
Contação de história para idosos;
● Sujeito e predicado;
● Estrutura básica da oração e o adjetivo como modificador do
substantivo sujeito;
● Sujeito e seus modificadores;
● Sintaxe: frase, oração e período; termos essenciais, integrais
e acessórios da oração;
● Predicado: contexto e estrutura;
● Modificadores do verbo: advérbios e locuções adverbiais;
● Uso de pontuação no emprego dos advérbios.

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA

Graziela, Jim e Jackeline

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIAÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA

Graziela, Jim e Jackeline.

Testes e Provas
CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA

Graziela, Jim e Jackeline

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO – BLOCO I (6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 6º ano ( X ) 7º ano
DISCIPLINA
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS
CONTEÚDO
BIMESTRE
PRINCIPAL
APRENDIZAGENS
Aulas expositivas- vídeos aulas com cartoons
 Leitura e interpretação de textos
(histórias em quadrinhos, músicas, ou imagens que
 Localização de informações explícitas em um texto
PD2 - PORTUGUÊS
1º
representam o código da língua.
 Inferência do sentido de uma palavra ou expressão
Atividades em pares; individuais; dinâmicas;
 Inferência de uma informação implícita em um texto

Feedback – Coordenação e Supervisão

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI
REDISTRIBUÍDO
Professores Responsáveis: Kelly e Marina

DISCIPLINA RESPONSÁVEL

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO – BLOCO I (6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 6º ano ( X ) 7º ano
DISCIPLINAS /E OU ÁREAS
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS
CONTEÚDO
BIMESTRE
AFINS
APRENDIZAGENS
Perímetro x área
De forma remota:
Unidades de medida de área
Formulários Google
Medidas de tempo
De forma presencial:
PD 1
Medidas de distância
4º
Atividades e Exercícios em sala de aula e para casa
Ampliação e redução de medidas
Trabalhos em grupo e indivudual
Medidas de capacidade
Testes e Provas
Medidas de massa

Feedback – Coordenação e Supervisão

DISCIPLINA RESPONSÁVEL

Porcentagem em estatística
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI
REDISTRIBUÍDO
Professores Responsáveis: Kelly e Marina

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO I (6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 6º ano ( X ) 7º ano
DISCIPLINAS /E OU ÁREAS
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS
CONTEÚDO
BIMESTRE
AFINS
APRENDIZAGENS
Tipos de triângulos
De forma remota:
Experiências com triângulos
Formulários Google
PD 1
Perímetro x área
3º
De forma presencial:
Unidades de medida de área
Atividades e Exercícios em sala de aula e para casa
Porcentagem
Trabalhos em grupo e indivudual

Feedback – Coordenação e Supervisão

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI
REDISTRIBUÍDO
Professores Responsáveis: Kelly e Marina

DISCIPLINAS COM CONTEÚDOS
SIMILARES

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO I (6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 6º ano ( X ) 7º ano
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS
DISCIPLINA PRINCIPAL
CONTEÚDO
BIMESTRE
APRENDIZAGENS
Frações
De forma remota:
Frações decimais
Formulários Google
Números mistos
De forma presencial:
PD 1
Frações equivalentes
2º
Atividades e Exercícios em sala de aula e para casa
Frações impróprias
Trabalhos em grupo e indivudual
Simplificação de frações
Testes e Provas
Operações com fração

Feedback – Coordenação e Supervisão
Graziela, Jim e Jackeline

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI
REDISTRIBUÍDO OU QUE
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE
Professores Responsáveis: Kelly e Marina

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS SIMILARES

Artes,
Português,
História e
Geografia

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS
SIMILARES

PD2 - PORTUGUÊS

DISCIPLINA PRINCIPAL

CONTEÚDO





Características principais e funcionais de diversos
gêneros
Textos literários e não literários
Tipos de discurso: direto e indireto
Compreensão e atendimento à proposta dada:
desenvolvimento do conteúdo, tipo de texto e
características do gênero textual solicitado.
 Apresentação da escrita: legibilidade, ausência de
rasuras e adequada utilização da margem.
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU
QUE
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE
Dimensão intercultural, patrimônios culturais, a globalização e
a internet, poemas
Textos inclusivos relacionados a linguagem e arte com
dimensão intercultural.
Obras textuais contemporâneas e clássicas.
Animais, fauna e flora e temas relacionados ao meio
ambiente.



Feedback – Coordenação e Supervisão

Jim, Jackeline e Graziela.

Aulas expositivas- vídeos aulas com cartoons
(vídeos musicais, ou imagens que representam o
código da língua.
Atividades em grupos, individuais; dinâmicas;
pesquisas; livro didático. Vídeos, filmes e
atividades extraclasse

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS
APRENDIZAGENS

Valorizar a escrita como instrumento de comunicação e
autorrealização.
Analisar e discutir de forma crítica e criativa os mais variados
temas, usando as técnicas de produção textual.
Expressar-se criativamente a partir de um tema dado;
• Produzir textos descritivos, narrativos e dissertativos;
Expressar-se criativamente a partir de um tema dado;
• Produzir textos descritivos, narrativos e dissertativos;

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA

3º

BIMESTRE

.Textos inclusivos relacionados a linguagem e arte com
dimensão intercultural. Apresentar lugares e a diversidade
cultural dos países da américa do sul.
Animais, fauna e flora e temas relacionados ao meio
ambiente.

Artes
Português
História
Geografia

Professores Responsáveis: Renan Alves

Valorizar a escrita como instrumento de comunicação e
autorrealização.
Analisar e discutir de forma crítica e criativa os mais variados
temas, usando as técnicas de produção textual.
Expressar-se criativamente a partir de um tema dado;
• Produzir textos descritivos, narrativos e dissertativos;
Expressar-se criativamente a partir de um tema dado;
• Produzir textos descritivos, narrativos e dissertativos;
Produzir textos descritivos, narrativos e dissertativos.
Expressar-se criativamente a partir de um tema dado.

2º

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS
APRENDIZAGENS
Aulas expositivas- vídeos aulas com cartoons
(histórias em quadrinhos, músicas, ou imagens que
representam o código da língua.
Atividades em grupos, individuais; dinâmicas;
pesquisas; livro didático. Vídeos, filmes e atividades
extraclasse

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA

Leitura e interpretação de textos
Localização de informações explícitas em um texto
Inferência do sentido de uma palavra ou expressão
Inferência de uma informação implícita em um texto
Identificação do tema/assunto de um texto

BIMESTRE

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU
QUE
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE







CONTEÚDO

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS
SIMILARES

PD2 - PORTUGUÊS

DISCIPLINA
PRINCIPAL

Feedback – Coordenação e Supervisão
Jim, Jackeline e Graziela.

Textos inclusivos relacionados a linguagem e arte com
dimensão intercultural. Apresentar lugares e a diversidade
cultural dos países da américa do sul.
Animais, fauna e flora e temas relacionados ao meio
ambiente.

Artes,
Português,
História e
Geografia

Professores Responsáveis: Renan Alves

Valorizar a escrita como instrumento de comunicação e
autorrealização.
Analisar e discutir de forma crítica e criativa os mais variados
temas, usando as técnicas de produção textual.
Expressar-se criativamente a partir de um tema dado;
• Produzir textos descritivos, narrativos e dissertativos;
Expressar-se criativamente a partir de um tema dado;
• Produzir textos descritivos, narrativos e dissertativos;
Produzir textos descritivos, narrativos e dissertativos.
Expressar-se criativamente a partir de um tema dado.Produzir
textos descritivos, narrativos e dissertativos.
Expressar-se criativamente a partir de um tema dado.

pesquisas; livro didático. Vídeos, filmes e atividades
extraclasse
CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA

Identificação do tema/assunto de um texto

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU
QUE
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE



DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS
SIMILARES

CONTEÚDO

Jim, Jackeline e Graziela.

Aulas expositivas- vídeos aulas com cartoons
(histórias em quadrinhos, músicas, ou imagens
que representam o
código da língua.
Atividades em grupos, individuais; dinâmicas;
pesquisas; livro didático. Vídeos, filmes e
atividades extraclasse

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS
APRENDIZAGENS

Valorizar a escrita como instrumento de comunicação e
autorrealização.
Analisar e discutir de forma crítica e criativa os mais variados
temas, usando as técnicas de produção textual.
Expressar-se criativamente a partir de um tema dado;
• Produzir textos descritivos, narrativos e dissertativos;
Expressar-se criativamente a partir de um tema dado;
• Produzir textos descritivos, narrativos e dissertativos;
Produzir textos descritivos, narrativos e dissertativos.
Expressar-se criativamente a partir de um tema dado.

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA

4º

BIMESTRE

Produzir textos descritivos, narrativos e dissertativos.
Expressar-se criativamente a partir de um tema dado.

Jim, Jackeline e Graziela.

PD 3 - Música

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS







Classificação de instrumentos;
Música de mídia (propaganda,
jingle, filmes, novelas...)
Iniciação em nota musical;
Figuras rítmicas de som e
silêncio;

CONTEÚDO

º

BIMESTRE

Obs: A didática poderá ser mudada de acordo com o desenrolar da
pandemia: de acordo com as aulas presenciais/online e atividades
impressas.
 Trabalhos práticos;
 Pesquisas escritas e atividades (manuscritas no caderno);
 Análise de filmes e imagens;
 Aula expositiva e textos.
 Tópicos explicativos;
Vídeos e filmes sobre o tema/assuntos.

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS APRENDIZAGENS

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO – BLOCO I ( 6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 6º ano ( X ) 7º ano

Feedback – Coordenação e Supervisão

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO – BLOCO I ( 6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 6º ano ( X ) 7º ano
DISCIPLINAS /E OU
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS
CONTEÚDO
BIMESTRE
ÁREAS AFINS
APRENDIZAGENS
Obs: A didática poderá ser mudada de acordo com o desenrolar da
pandemia: de acordo com as aulas presenciais/online e atividades
impressas.
 O que é música;
 Paisagem sonora;
 Trabalhos práticos;
PD 3 Música
1º
 Sons naturais e artificiais;
 Pesquisas escritas e atividades (manuscritas no caderno);
 Elementos Básicos da Música:
 Análise de filmes e imagens;
Melodia, Harmonia, Ritmo, Escala.
 Aula expositiva e textos.
 Tópicos explicativos;
Vídeos e filmes sobre o tema/assuntos.
DISCIPLINAS COM
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI
CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
CONTEÚDOS
REDISTRIBUÍDO OU QUE
DIAGNÓSTICA
SIMILARES
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE
Professores Responsáveis: Amanda Resende

Feedback – Coordenação e Supervisão
Jim, Jackeline e Graziela.

Textos inclusivos relacionados a linguagem e arte com
dimensão intercultural.
Obras textuais contemporâneas e clássicas.
Animais, fauna e flora e temas relacionados ao meio
ambiente.

Características principais e funcionais de diversos
gêneros
 Textos literários e não literários
 Compreensão e atendimento à proposta dada:
desenvolvimento do conteúdo, tipo de texto e
características do gênero textual solicitado.
 Organização do texto em parágrafos.
 Redação de períodos completos.
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU
QUE
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE



Professores Responsáveis: Renan Alves

Artes, Português, Ciências,
História, Geografia e
Matemática

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS SIMILARES

PD2 - PORTUGUÊS

DISCIPLINA PRINCIPAL

Feedback – Coordenação e Supervisão

Professores Responsáveis: Renan Alves

Jim, Jackeline e Graziela.

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

Jim,Jackeline e Graziela.

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA



Casa do Cantador.
Músicas na atualidade;

Jim,Jackeline e Graziela.

Trabalhos práticos;
Pesquisas escritas e atividades (manuscritas no
caderno);
Análise de filmes e imagens;
Aula expositiva e textos.
Tópicos explicativos;
Vídeos e filmes sobre o tema/assuntos.

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA









Ano: ( x ) 8º ano ( ) 9º ano

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022

Feedback – Coordenação e Supervisão

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI
REDISTRIBUÍDO
Professores Responsáveis: Amanda Resende

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO – BLOCO I ( 6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 6º ano ( X ) 7º ano
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS
CONTEÚDO
BIMESTRE
APRENDIZAGENS
Obs: A didática poderá ser mudada de acordo com o desenrolar
 Músicos e grupos do DF;
PD 3 - Música
4º
da pandemia: de acordo com as aulas presenciais/online e
 Espaços musicais em BSB: Clube do
Choro, Escola de Música, Teatro Nacional,
atividades impressas.

Feedback – Coordenação e Supervisão

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI
REDISTRIBUÍDO
Professores Responsáveis: Amanda Resende

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO – BLOCO I ( 6º e 7º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 6º ano ( X ) 7º ano
DISCIPLINAS /E OU
CONTEÚDO
BIMESTRE
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS APRENDIZAGENS
ÁREAS AFINS
Obs: A didática poderá ser mudada de acordo com o desenrolar da
pandemia: de acordo com as aulas presenciais/online e atividades
 Compasso,
impressas.
 Escala Diatônica maior e menor;
 Trabalhos práticos;
 Células Rítmicas (baião, xote,
PD 3- Música
3º
 Pesquisas escritas e atividades (manuscritas no caderno);
MPB, maracatu,)
 Análise de filmes e imagens;
 Instrumentos musicais de
 Aula expositiva e textos.
diversas culturas do planeta;
 Tópicos explicativos;
Vídeos e filmes sobre o tema/assuntos.

Feedback – Coordenação e Supervisão

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI
REDISTRIBUÍDO
Professores Responsáveis: Amanda Resende

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

Estudo Dirigido.
Avaliação Bimestral.
Reagrupamentos.
Contratos Didáticos.

●
●
●

❖ Arte Nouveau e os Movimentos de Artes e Ofícios.

SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE

Interpretação e leitura oral.
Letramento.

●
●

DISCIPLINA
PRINCIPAL

PORTUGUÊS,
CIÊNCIAS, FÍSICA,
QUÍMICA HISTÓRIA
E LITERATURA.

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

Portfólio.

Estudo Dirigido.
Avaliação Bimestral.
Reagrupamentos.
Contratos Didáticos.

●
●
●
●

❖ Estudo das Paisagens Urbanas, Marítimas e Campestres.
❖ Arte Botânica
❖ Arte Entomológica
❖ Círculo Cromático

Letramento.

Conhecimentos prévios sobre fotografia e as câmeras fotográficas.

Estudo das cores primárias, secundárias e terciárias.

Estudo das cores quentes frias e neutras.

Leitura e interpretação de texto.

Botânica e Entomologia.

Letramento.

Leitura e Análise de Textos.

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

Escultura.

●

❖ Impressionismo

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIAÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

Pintura.

●
2º

❖ Fotografia

Leitura de Imagens.

●

Vídeos.

Livro Didático.

●

●

Textos.

●

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

❖ Arte Realista

BIMESTRE

●

CONTEÚDO

Ano: ( x ) 8º ano ( ) 9º ano

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022

Jim, Jackeline e Graziela

O descobrimento e a colonização do Brasil.

Letramento

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

Escultura.

●

Portfólio.

❖ Arte Romântica

❖ Arte Neoclassicista

Pintura.

Vídeos.

●

●

Leitura de Imagens.

●

Livro Didático.

●
●

Textos.

●

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

❖ Arquitetura Neoclássica

1º

BIMESTRE

●

❖ Diferentes formas de expressão artística e a integração entre
elas.

Leitura e Análise de Textos

Feedback – Coordenação e
Supervisão

ARTE

CONTEÚDO

❖ Conceitos de Artes e sua ligação com a
História/Cultura/Cotidiano.

Professores Responsáveis: Renata.

PORTUGUÊS,
HISTÓRIA E
LITERATURA.

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS
SIMILARES

ARTE

DISCIPLINA
PRINCIPAL

Jim, Jackeline e Graziela

Portfólio.

Escultura.
Estudo Dirigido.
Avaliação Bimestral.
Reagrupamentos.
Contratos Didáticos.

●
●
●
●

❖ Osgemeos

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

ARTE

Letramento.

Leitura e interpretação de texto.

Leitura de Imagens.
Vídeos.
Portfólio.

●
●

❖ Modernismo no Brasil.
❖ Identidade Cultural Nacional.

Escultura.
Estudo Dirigido.
Avaliação Bimestral.
Reagrupamentos.
Contratos Didáticos.

●
●
●
●

❖ Expressionismo, Cubismo e Surrealismo Brasileiros.
❖ Movimento Antropofágico.

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

Pintura.
●

❖ Modernismo Brasileiro Após a Semana de Arte Moderna.

❖ Semana de Arte Moderna de 1922.

●
4º

Livro Didático.
●

Textos.

●

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

❖ Artistas Precursores do Modernismo Brasileiro.

BIMESTRE

●

CONTEÚDO

Ano: ( x ) 8º ano ( ) 9º ano

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO – BLOCO II ( 8º e 9º ANOS) – 2021/2022

Feedback – Coordenação e
Supervisão
Jim, Jackeline e Graziela

Grafite Urbano.

Revolução Mexicana.

Letramento.

Leitura e interpretação de texto.

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

Pintura.

●

❖ Grafite

❖ Muralismo Mexicano/ Os Três Grandes.

●

3º

Vídeos.

●

❖ Frida Kahlo

Livro Didático.

●
Leitura de Imagens.

Textos.

●

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS
PARA AVALIAR AS
APRENDIZAGENS

●

BIMESTRE

❖ Arte na América Latina

CONTEÚDO

Ano: ( x ) 8º ano ( ) 9º ano

●

Professores Responsáveis: Renata.

LITERATURA

HISTÓRIA

PORTUGUÊS

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

ARTE

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Professores Responsáveis: Renata.

Primeira e Segunda Guerra Mundial.

ARTES

DISCIPLINA
PRINCIPAL

Ano: ( x ) 8º ano ( ) 9º ano

DISCIPLINA
PRINCIPAL

Vida e evolução

CN

Jim, Jackeline e Graziela

- Atividades da plataforma,
exercícios de caderno, atividades
impressas para os alunos que não
tem acesso à internet, testes/prova,
trabalhos individuais e/ou em grupo.

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

Tabelas, gráficos e cálculos

DIAGNÓSTICA

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E

1º

BIMESTRE

• Nutrientes

• Alimentação

• Sistema digestório

• Seleção natural e reprodução dos animais

• Competição intraespécie e reprodução

• Períodos reprodutivos dos animais

• Comportamento sexual dos animais

• Estratégias de reprodução dos animais

• Reprodução das plantas e seleção natural

• Estratégias de reprodução das plantas

• Polinizadores

• Estruturas reprodutivas das plantas:

CONTEÚDO

Ano: ( x ) 8º ano ( ) 9º ano

2º

BIMESTRE

- Atividades da plataforma,
exercícios de caderno, atividades
impressas para os alunos que não
tem acesso à internet, testes/prova,
trabalhos individuais e/ou em grupo

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Professores Responsáveis: Josana

MAT

Cálculos, gráfico e tabelas

SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE

SIMILARES
CN

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE

• Transmissão e uso responsável da energia elétrica.

• Impactos socioambientais da produção de energia elétrica

• Usinas de geração de energia elétrica

• Consumo responsável da energia elétrica.

• Eficiência energética de aparelhos

• Consumo de energia elétrica

• Transformações da energia elétrica em outros tipos de energia

• Tipos de circuitos elétricos

• Componentes do circuito elétrico

• Energia renovável e não renovável

• Fontes e tipos de energia

CONTEÚDO

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS

Matéria e energia

CN

Jim, Jackeline e Graziela

Letramento.

Leitura e interpretação de texto.

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Professores Responsáveis: Renata.

Letramento.

Revolução Industrial.

HISTÓRIA

História do Brasil em meados do século XX.

LITERATURA

PORTUGUÊS

Terra e universo

CN

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

• Alterações climáticas

• Variáveis envolvidas na previsão do tempo: temperatura, pressão,
umidade

• Previsão do tempo

• Correntes atmosféricas

• Correntes oceânicas

• Climas regionais

• Estações do ano

• Características do movimento de rotação e translação da Terra

• Fases da Lua e eclipses

CONTEÚDO

Ano: ( x ) 8º ano ( ) 9º ano

4º

BIMESTRE

- Atividades de caderno,
testes/prova, trabalhos individuais
e/ou em grupo, seminários

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO – BLOCO II ( 8º e 9º ANOS) – 2021

Feedback – Coordenação e Supervisão
Jim, Jackeline e Graziela

Tabelas, gráficos e cálculos

Gráficos e tabelas: taxas de gravidez na adolescência

Professores Responsáveis: Josana

Mat / CN

- Atividades de caderno,
testes/prova, trabalhos individuais
e/ou em grupo, seminários

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

3º

BIMESTRE

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis

• Agentes de saúde, orientação médica e conhecimento no combate

• IST: sintomas, agentes causadores, modos de transmissão e prevenção

• Estatuto da criança e do adolescente: Artigos 3o, 4o, 8o, 13, 15, 16, 17 e
18.

• Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e gravidez

• Gravidez na adolescência

• Cuidados com o corpo: relações sexuais

• Métodos contraceptivos

• Transformações físicas e psíquicas promovidas pelos hormônios
sexuais

• Maturação do sistema reprodutor e puberdade

• Hormônios do sistema reprodutor

• Puberdade

• Sistema reprodutor masculino, feminino e intersexo

CONTEÚDO

Ano: ( x ) 8º ano ( ) 9º ano

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

Vida e evolução

CN

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022

Feedback – Coordenação e
Supervisão
Jim, Jackeline e Graziela

Alimentos, digestão

Doenças relacionadas ao sedentarismo, estresse, obesidade.

Ed. Física e CN

Professores Responsáveis: Josana

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

• Problemas de saúde ligados a alimentação

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

Meio ambiente

CONTEÚDO

Jim, Jackeline e Graziela

Observação em aulas práticas,
apresentação de trabalhos e
avaliações escritas e práticas.

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

1º

BIMESTRE

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

CONTEÚDO

Jim, Jackeline e Graziela

Observação em aulas práticas,
apresentação de trabalhos e
avaliações escritas e práticas.

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

2º

BIMESTRE

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

Educação Física

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

- Conhecimentos sobre o corpo e seu desenvolvimento
(aspectos físicos,
biológicos,
culturais,
históricos,
políticos,
religiosos e
sociais)
- Noções de nutrição e alimentação saudável

CONTEÚDO

Ano: ( X ) 8º ano ( ) 9º ano

Observação em aulas práticas,
apresentação de trabalhos e
avaliações escritas e práticas.

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS
PARA AVALIAR AS
APRENDIZAGENS

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

3º

BIMESTRE

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/22

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Professores Responsáveis: Sarah Aparecida Durães da Silva

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

Educação Física

- Jogos olímpicos:
História,
Principais características,
Curiosidades,
Etc.

Ano: ( X) 8º ano ( ) 9º ano

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL –PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/22

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Ano: (X ) 8º ano ( ) 9º ano

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE

- A importância da atividade física
- Desvios posturais
- Jogos populares
- Pirâmide alimentar
- Mantendo uma boa postura sentado
- Sedentarismo
- Ginástica de conscientização corporal
-Alongamento
- Relaxamento
- Exercícios de respiração e meditação

Professores Responsáveis: Sarah Aparecida Durães da Silva

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS
SIMILARES

Educação Física

DISCIPLINA
PRINCIPAL

DISCIPLINA
PRINCIPAL

Meio ambiente

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL –PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/22

Feedback – Coordenação e
Supervisão
Jim, Jackeline e Graziela

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

• Equilíbrio ambiental

Professores Responsáveis: Josana

GEO

CN

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

Jim, Jackeline e Graziela

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

- Funções de aparelhos e sistemas orgânicos
- Grupos musculares(dorsais, lombares, abdominais, dos membros
superiores e inferiores).

CONTEÚDO

Ano: ( X ) 8º ano ( ) 9º ano

Jim, Jackeline e Graziela

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS
Observação em aulas práticas,
4º
apresentação de trabalhos e
avaliações escritas e práticas.
CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

BIMESTRE

* Mostra de trabalhos.
*Exibições de vídeos.
* Trabalhos em grupo.

- Indice de desenvolvimento humano.
- Países desenvolvidos, subdesenvolvidos e emergentes.
- Globalização, Divisão Internacional do Trabalho (DIT) e mercados
mundiais.

- Tabelas e Gráficos

- Anarquismo e socialismo utópico.

- Neocolonialismo.

- Colonização de exploração e Povoamento.

SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE

Obs: será dada ênfase nos aspectos referentes ao Brasil e ao Distrito
Federal, principalmente nos exemplos, como forma de resgatar
conteúdos do 7ºano.

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Jim, Jackeline e Graziela

- Conhecimentos gerais sobre Cartografia, clima,
relevo. Vegetação e hidrografia.

- Globalização, Nova ordem Mundial, Países
desenvolvidos e subdesenvovidos, Guerra Fria.

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

- Testes e avaliações.

- Estudos dirigidos.

-Exercícios.

- Produção de textos.

- Vídeoaulas.

- Leitura de textos.

Quando em teletrabalho

* Testes.

* Avaliações.

* Estudos Dirigidos.

* Exercícios.

*Produção de textos.

- Guerra Fria e Nova Ordem Mundial.

- Revisão : cartografia, continentes, aspectos climáticos e , de relevo,
vegetação, hidrografia e demográficos (conceitos).

*Leitura de texto.

- Socialismo e Capitalismo.

* Debates.

* Aulas expositivas dialogadas.

- Neocolonialismo.

1º

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS
Quando em aulas presenciais.

BIMESTRE

- Colonização de exploração e Povoamento.

CONTEÚDO

Ano: ( X ) 8º ano ( ) 9º ano

- Análise de Sistemas políticos-econômicos do mundo.

Professores Responsáveis: José Francisco

MATEMÁTICA.

HISTÓRIA

GEOGRAFIA

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS
SIMILARES

GEOGRAFIA

DISCIPLINA
PRINCIPAL

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Professores Responsáveis: Sarah Aparecida Durães da Silva

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

Educação Física

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO – BLOCO II ( 8º e 9º ANOS) – 2021/22

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Professores Responsáveis: Sarah Aparecida Durães da Silva

- Independência dos EUA.

- Abolição da Escravidão.

- Independência dos Países da América Latina.

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

Obs: será dada ênfase nos aspectos referentes ao Brasil e ao Distrito
Federal, principalmente no exemplos, como forma de resgatar conteúdos
do 7ºano.

- Blocos econômicos.

- Relações de interdependência.

- Urbanização e suas consequências.

- Dependência econômica e tecnológica.

- Diversades e contrastes.

- Aspectos demográficos, políticos, sociais e econômicos.

América Latina e do Brasil.

- Colonização e divisão regional.

Jim, Jackeline e Graziela

Continente Americano e Brasil: clima, relevo,
colonização, aspectos econômicos e humanos.

DIAGNÓSTICA

GEOGRAFIA

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

Obs: será dada ênfase nos aspectos que possam fazer uma
referência ao Brasil e ao Distrito Federal, principalmente nos

- Regionalização.

- Localização e características do espaço Natural.

ÁFRICA

- Blocos econômicos – o NAFTA.

3º

* Debates.

* Avaliações.

* Estudos Dirigidos.

* Exercícios.

* Trabalhos em grupo.

*Exibições de vídeos.

* Mostra de trabalhos.

*Produção de textos.

*Leitura de texto.

* Aulas expositivas dialogadas.

- Aspectos demográficos, políticos e econômicos dos EUA e
Canadá.
- Urbanização e suas consequências.

Quando em aula presencial

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS
PARA AVALIAR AS
APRENDIZAGENS

- Localização, regionalização e características do espaço Natural.

BIMESTRE

América Anglo – Saxônica.

CONTEÚDO

Ano: ( X) 8º ano ( ) 9º ano

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022

Feedback – Coordenação e
Supervisão

- Testes e avaliações.

- Estudos dirigidos.

-Exercícios.

- Produção de textos.

- Vídeoaulas.

- Leitura de textos.

Quando em teletrabalho

* Testes.

* Avaliações.

* Estudos Dirigidos.

* Exercícios.

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIAÇÕES INTERDISCIPLINARES E

2º

* Trabalhos em grupo.

*Exibições de vídeos.

* Mostra de trabalhos.

*Exposição de cartazes.

* Debates.

* Aulas expositivas dialogadas.

Quando em aula presencial

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

*Produção de textos.

BIMESTRE

- Geografia física: localização, clima, relevo, vegetação e recursos
naturais e paisagens naturais.

CONTEÚDO

Ano: ( X ) 8º ano ( ) 9º ano

Continente Americano com ênfase no Brasi

Professores Responsáveis: José Francisco

GEOGRAFIA

RESPONSÁVEL

DISCIPLINA

GEOGRAFIA

DISCIPLINA
PRINCIPAL

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022

- Nacionalismo na África

-Descolonização na África.

- Independência das colônias na América.

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

Jim, Jackeline e Graziela

- Globalização, DIT,

- EUA e Canadá – aspectos naturais, humanos e
econômicos.

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

- Testes e avaliações.

- Estudos dirigidos.

-Exercícios.

- Produção de textos.

- Vídeoaulas.

- Leitura de textos.

Quando em teletrabalho

* Testes.

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

GEOGRAFIA

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

*Leitura de texto.
* Produção de textos.
* Mostra de trabalhos.

- Segregação racial – Apartheid.
- Cultura africana e influências no Brasil.

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

- Testes e avaliações.

- Estudos dirigidos.

-Exercícios.

- Produção de textos.

- Vídeoaulas.

- Leitura de textos.

Quando em teletrabalho

* Testes.

* Avaliações.

* Estudos Dirigidos.

* Exercícios.

* Trabalhos em grupo.

*Exibições de vídeos.

* Debates.

- Conflitos: étnicos, políticos e religiosos.

Obs: será dada ênfase nos aspectos que possam fazer uma referência
ao Brasil e sua ligação com a África, principalmente nos exemplos,
como forma de resgatar conteúdos do 7ºano.

* Aulas expositivas dialogadas.

Quando em aula presencial

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

- Diversidade étnica, cultural e portanto social.

4º

BIMESTRE

- Aspectos demográficos, políticos, sociais e econômicos.

África.

CONTEÚDO

Ano: ( x ) 8º ano ( ) 9º ano

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO – BLOCO II ( 8º e 9º ANOS) – 2021/2022

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Professores Responsáveis: José Francisco

GEOGRAFIA

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

exemplos, como forma de resgatar conteúdos do 7ºano.

- Abolição da escravidão

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS
SIMILARES

HISTÓRIA

DISCIPLINA
PRINCIPAL

DISCIPLINA
PRINCIPAL

HISTÓRIA

Jim,Jackeline e Graziela.

SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE

- Revolução Industrial.

- Revolução Inglesa.

- Liberalismo.

- Iluminismo.

Ano: ( X ) 8º ano ( ) 9º ano

- Testes.

- Avaliações.

- Estudos dirigidos.

- Exercícios.

-Vídeo aulas.

- Filmes.

- Trabalhos em grupo.

- Exibições de vídeos.

- Mostra de trabalhos.

- Exposição de cartazes.

- Leitura de texto.

- Debates.

- Aulas expositivas dialogadas.

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

- Revolução Francesa

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

1º

BIMESTRE

- Independência do Brasil.

* Independência dos países da América Latina.

- Crise do sistema colonial brasileiro.

* Movimento das Artes e ofícios e Art Nouvau.

- Período Joanino.

CONTEÚDO

Ano: ( x ) 8º ano ( ) 9º ano

2º

BIMESTRE

- Exibições de vídeos.

- Mostra de trabalhos.

- Exposição de cartazes.

- Leitura de texto.

- Debates.

- Aulas expositivas dialogadas.

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2020/2021

Feedback – Coordenação e
Supervisão

CONTEÚDO

- Governo de Napoleão Bonaparte.

- Revolução Francesa.

Professores Responsáveis: Sudely

História

Jim, Jackeline e Graziela

- Segregação social e racial.

Brasil - aspectos sociais, culturais e econômicos.

- Segregação social e racial.

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2020/2021

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Professores Responsáveis: José Francisco

GEOGRAFIA

África – aspectos sociais, culturais e econômicos.

- Testes.

- Revolução Francesa.
- período Joanino.

* Movimento das Artes e ofícios e Art Nouvau.

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

* Independência dos países da América Latina.

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

Jim, Jackeline e Graziela.

- Exibições de vídeos.
- Trabalhos em grupo.
- Filmes.

* Uma nova ordem econômica mundial.
* Imperialismo europeu / Partilha da África.

* Imperialismo europeu / Partilha da África.

* Uma nova ordem econômica mundial.

* Nacionalismo, Revoluções e novas Nações europeias.

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

- Mostra de trabalhos.

* Nacionalismo, Revoluções e novas Nações europeias.

Jim,Jackeline e Graziela.

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

CONTEÚDO

Ano: ( x ) 8º ano ( ) 9º ano
BIMESTRE

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO – BLOCO II ( 8º e 9º ANOS) – 2021/2022

Feedback – Coordenação e
Supervisão

- Segundo Reinado: Economia cafeeira, Imigração e
sociedade brasileira : segunda metade do séc. XIX.

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

- Testes.

- Avaliações.

- Estudos dirigidos.

- Exercícios.

-Vídeo aulas.

- Exposição de cartazes.

- Leitura de texto.

- Debates.

- Aulas expositivas dialogadas.

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS
PARA AVALIAR AS
APRENDIZAGENS

- Comunidades e o escravismo indígena.

3º

BIMESTRE

brasileira : segunda metade do séc. XIX.

- Segundo Reinado: Economia cafeeira, Imigração e sociedade

- Período Regencial.

- Primeiro Reinado.

CONTEÚDO

Professores Responsáveis: Sudely e José Francisco.

* Geografia

História

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

HISTÓRIA

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

Ano: ( x ) 8º ano ( ) 9º ano

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2019

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Professores Responsáveis: Sudely, Renata e José Francisco.

* Artes

* Geografia

História

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

- Avaliações.

- Estudos dirigidos.

- Exercícios.

-Vídeo aulas.

- Filmes.

- Trabalhos em grupo.

* Tabelas de gráficos: Escravidão e economia cafeeira e imigração.

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

- Gráficos.

- Proclamação da República.

Artes

Leitura de variados gêneros textuais;
Ampliar conhecimentos sobre diferentes contextos social,
artístico e ambiental;
Verbo To Be;
Graus de comparação dos adjetivos;
Vocabulários: adjetivos, gêneros de filmes e músicas, Jobs e
biografias.

●
●
●
●
●

Verbos: ser e estar; haver;
Substantivos contáveis e incontáveis.

●
●

Jim,Jackeline e Graziela.

Pronomes;

●

SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE

Encontro de culturas diferentes relacionadas às línguas
estrangeiras – reconhecimento de palavras da língua inglesa
inseridas no cotidiano brasileiro;

Compreensão auditiva.

Uso do livro.

Exercícios escritos;

Substantivos contáveis e incontáveis;
There to be.

●

Pronomes;

Verbo To Be;

●

●

●

●

●

●

Apresentações com recursos
digitais;

Trabalhos em duplas e
grupos;

●
●

Leituras de diversos textos;

●

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

1º

BIMESTRE

Ano: (X ) 8º ano ( ) 9º ano

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Ano: ( X ) 8º ano ( ) 9º ano
CONTEÚDO
●

Professores Responsáveis: Karla

●

Português

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS
SIMILARES

LEM/Inglês

DISCIPLINA
PRINCIPAL

●

Jim,Jackeline e Graziela.

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022

Feedback – Coordenação e
Supervisão

- Proclamação da República.

- Crise da Monarquia no Brasil.

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

- Testes.

- Avaliações.

- Estudos dirigidos.

- Exercícios.

-Vídeo aulas.

- Miscigenação e ideologia do branqueamento.

- Filmes.

- Trabalhos em grupo.

4º

* Exclusão Social.
* Discriminação e racismo.

- Exibições de vídeos.

* Abolição da escravidão e suas implicações.

Professores Responsáveis: Sudely e Valdirene

* Matemática

História

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

HISTÓRIA

- Mostra de trabalhos.

- Crise da Monarquia no Brasil.

- Exposição de cartazes.

- Leitura de texto.

- Debates.

- Aulas expositivas dialogadas.

Português

●

Ampliar conhecimentos sobre diferentes contextos sociais de
cunho voluntariado e ambiental relacionado à saúde e bem estar;
Verbos modais;
Caso Genitivo;
Vocabulários: habilidades, tipos de comida, saúde, receitas;
Contáveis e incontáveis.

●
●
●
●
●

●

●

Leitura de variados gêneros textuais;

●

Textos.

Discursão sobre os pontos positivos e negativos sobre a
tecnologia;
Phrasal Verbs;
Pronomes interrogativos;
Vocabulários: Feriados e celebrações nacionais.

●
●
●
●

Trabalhos em duplas e
grupos;
Apresentações com recursos
digitais;
Exercícios escritos;
Uso do livro;
Avaliação bimestral.
Compreensão auditiva.

●
●
●
●
●
●

Textos.

Contáveis e incontáveis;

Jim,Jackeline e Graziela.

Leituras de diversos textos;
Trabalhos em duplas e
grupos;
Apresentações com
recursos digitais;
Exercícios escritos;
Uso do livro;
Compreensão auditiva.

●
●
●
●
●
●

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS
PARA AVALIAR AS
APRENDIZAGENS

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

3º

BIMESTRE

LEM/ Inglês

Ampliar conhecimentos sobre diferentes experiências de vida e
diferentes contextos sociais;
Futuro (planos e intenções);

●

Leitura de variados gêneros textuais usando verbos no passado;

●
●

Contrastes entre diferentes culturas;

●

CONTEÚDO

Ano: ( X) 8º ano ( ) 9º ano

4º

BIMESTRE

Trabalhos em duplas e
grupos;
Apresentações com recursos
digitais;

●

Leituras de diversos textos;
●

●

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO – BLOCO II ( 8º e 9º ANOS) – 2021/2022

Feedback – Coordenação e
Supervisão

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

●

Leitura de variados gêneros textuais;

●

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

Encontro de culturas diferentes relacionadas às línguas
estrangeiras – reconhecimento de palavras da língua inglesa
inseridas no cotidiano brasileiro relacionados à tecnologia;

CONTEÚDO

Ano: ( X ) 8º ano ( ) 9º ano

●

Professores Responsáveis: Karla

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

LEM/ Inglês

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

●

●

●

Leituras de diversos textos;

●

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIAÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICAS

2º

BIMESTRE

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022

Feedback – Coordenação e
Supervisão
Jim,Jackeline e Graziela.

Substantivos contáveis e incontáveis;

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

Encontro de culturas diferentes relacionadas às línguas
estrangeiras – reconhecimento de palavras da língua inglesa
inseridas no cotidiano brasileiro;

CONTEÚDO
●

Professores Responsáveis: Karla

Matemática

●

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

LEM/ Inglês

DISCIPLINA
PRINCIPAL

Falar sobre poemas e literaturas.

●

A reta numérica
Operações com números racionais
Adição e subtração
Multiplicação de números racionais
Divisão de números racionais
Dízimas periódicas e fração geratriz
Razão e Proporção

Porcentagem

•
•
•
•
•
•

•

Propriedades da potenciação
Notação científica
Potência de um número racional
Números quadrados perfeitos.
Raízes exatas e aproximadas

•
•
•
•
•

SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE

História – contagem do tempo.

Geografia - distâncias entre cidades;

PD1 - Potenciação e radiciação; Raízes exatas e aproximadas;

Educação Física – Tabelas de Jogos

Ciências - pandemia

Jim,Jackeline e Graziela.

Avaliações
Games em sala
Atividades
Pesquisas
Apresentação do caderno de
atividades

●
●
●
●
●

Operações fundamentais

Noções Básicas de:
●

Trabalhos e seminários

●

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

1º

BIMESTRE

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022

Feedback – Coordenação e
Supervisão

) 9º

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE

Definição e identificação

•

POTÊNCIAS, RAÍZES E NÚMEROS REAIS

Conjunto dos Números Racionais

•

Ano: ( x ) 8º (

•

NÚMEROS RACIONAIS

CONTEÚDO

Professores Responsáveis: Adão/Almerie/Márcio, José Francisco, Sudely

Matemática/
Ciências/ Ed
Física/PD1

DISCIPLINAS
COM
CONTEÚDOS
SIMILARES

Matemática

DISCIPLINA
PRINCIPAL

Jim,Jackeline e Graziela.

Compreensão auditiva.

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

●

Avaliação bimestral.

Uso do livro;

●
●

Exercícios escritos;

●

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022

Feedback – Coordenação e
Supervisão

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

Presente Perfeito;

●

Professores Responsáveis: Karla

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

Vocabulários: partes da casa e atividades; palavras relacionadas
à biblioteca;

●

O uso de letras para representar números
Expressões algébricas
Definição, identificação, representação algébrica;
Valor numérico de uma expressão algébrica
Monômio ou termo algébrico, Operações e Simplificação
Polinômios.

Equação fracionária com uma incógnita.
Equações literais do 1º grau na incógnita x
Equação do 1º grau com duas incógnitas
Sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas
Resolução de sistema de duas equações do 1o grau com duas
incógnitas

Equação de 2º grau do tipo ax² + b = 0

Ciências - Gráficos e Tabelas;

Geografia – pontos no mapa

PD1 - Associação de uma equação linear de 1º grau a uma reta no plano
cartesiano.

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

•

EQUAÇÕES DE 2º GRAU

•
•
•
•
•

EQUAÇÕES DE 1º GRAU

•
•
•
•
•
•

EXPRESSÕES E CÁLCULO ALGÉBRICO

CONTEÚDO

Ano: ( x ) 8º ano ( ) 9º

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

Educação Física,
Geografia

Português

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

Matemática

Jim,Jackeline e Graziela.

●
●
●
●
●
●
Trabalhos e seminários
Avaliações
Games em sala
Atividades
Pesquisas
Apresentação do caderno de
atividades

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

Reta númérica

Potências, raízes e números reais

Números racionais

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIAÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

2º

BIMESTRE

Ângulos
Triângulos

Polígonos e seus elementos
Diagonais de um polígono convexo
Ângulos de um polígono convexo
Ângulos de um polígono regular
Construções geométricas
Propriedades dos quadriláteros
Transformações no plano

Geografia - população

Educação Física – Tabelas de Jogos

Português - Interpretação de Texto nos problemas relacionados a
desenho geométrico;

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

•
•
•
•
•
•
•

POLÍGONOS E TRANSFORMAÇÕES NO PLANO

•
•

ÂNGULOS E TRIÂNGULOS

CONTEÚDO

Ano: ( x ) 8º ano ( ) 9º

Apresentação do caderno de atividades

Pesquisas

Atividades

Games em sala

Avaliações

Trabalhos e seminários

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

Noções de equações

Fatoração

Propriedades de Potenciação

Operações fundamentais

Expressões numéricas

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA

3º

BIMESTRE

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Professores Responsáveis: Adão, Almerie Luciene, Márcio, José Francisco;

PD1, Geografia,
Ciências

DISCIPLINA
RESPONSÁVE
L

Matemática

DISCIPLINA
PRINCIPAL

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

Contagem
Probabilidade
Estatística
Medidas em Estatística
Realizando pesquisas estatísticas.

(

) 9º

LP - Interpretação de Texto nos problemas relacionados a equações e
sistemas

História - Abolição da escravidão e suas implicações

PD1Tabelas e Gráficos:

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

•
•
•
•
•

CONTAGEM, PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

CONTEÚDO

Ano: ( x ) 8º ano

Jim,Jackeline e Graziela.

Apresentação do caderno de
atividades

Pesquisas

Atividades

Games em sala

Avaliações

Trabalhos e seminários

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

Interpretação de problemas

Operações fundamentais

Resolução de equações

Regra de três

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

4º

BIMESTRE

CONTEÚDO

Ano: ( x ) 8º ano ( ) 9º ano

- Apresentação de trabalhos orais e
escritos;

- Avaliação Bimestral;
- Estudo Dirigido;
- Redação;
- Trabalho de Literatura
(paradidáticos).

- Emprego dos verbos haver, fazer e ser na oração sem sujeito;
- Predicado (núcleo e tipos – verbal, nominal e verbo-nominal).
- Emprego dos verbos ter e haver para indicar existência;
- Conjunção coordenativa;

SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

- Avaliação Formativa;

- Sujeito indeterminado e oração sem sujeito;

- Relações de sentido das conjunções coordenativas;

- Reagrupamento;

- Sujeito (núcleo e tipos – simples, composto, oculto, indeterminado e
inexistente);

- Vídeos, músicas e cartazes;

- Dinâmicas de grupos;

- Morfossintaxe: análise morfológica e função sintática;
- Denotação e conotação;

- Pesquisas individuais e coletivas;

- Planejamento de textos
informativos argumentativos e
apreciativos;

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

- Discurso direto, indireto e indireto livre;

1º

BIMESTRE

- Produção de texto oral e escrito: resenha crítica, crônica, resumo,
entrevista, elaboração de textos críticos com relação às fake news;

- Leitura e interpretação de texto de gêneros diversificados (humor,
charges, resumo, resenha, poemas, crônicas, contos, história em
quadrinhos);

Professores Responsáveis: Luciene e Valquíria

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS
SIMILARES

Língua Portuguesa

DISCIPLINA
PRINCIPAL

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Professores Responsáveis: Adão, Almerie, Márcio, Valquíria, Luciene

Língua Portuguesa

PD1/História

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

Matemática

Jim,Jackeline e Graziela.

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO – BLOCO II ( 8º e 9º ANOS) – 2021/2022

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Professores Responsáveis: Adão, Almere, Márcio, José Francisco

Jim, Jackeline e Graziela

Ano: ( x ) 8º ano ( ) 9º ano
CONTEÚDO

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

- Complemento verbal (classificação de verbos quanto à predicação).

- Adjunto adnominal e complemento nominal;

Vocativo.

Aposto;

Adjuntos – adverbial e adnominal;

- Termos acessórios da oração:

Agente da passiva.

Complementos – verbal e nominal;

- Termos integrantes da oração:

- Elementos da narrativa: tempo cronológico e tempo psicológico, local,
clímax, desfecho e narrador-protagonista;

Jim, Jackeline e Graziela

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

Língua Portuguesa

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

- Formação de palavras – uso do hífen

- Diferença entre orações coordenadas e subordinadas.

- Período composto por coordenação;

- Período simples (oração absoluta);

- Figuras de linguagem

- Produção de texto: artigo de opinião e criação de conto;

- Leitura e interpretação de texto de gêneros diversificados (humor,
charges, resumo, resenha, poemas, crônicas, contos, história em
quadrinhos, textos de divulgação científica e textos expositivos ou
argumentativos);

CONTEÚDO

Ano: ( x ) 8º ano ( ) 9º ano

- Trabalho de Literatura (paradidáticos).

- Redação;

- Estudo Dirigido;

- Avaliação Bimestral;

- Avaliação Formativa;

- Reagrupamento;

- Vídeos, músicas e cartazes;

- Apresentação de trabalhos orais e
escritos;

- Dinâmicas de grupos;

- Pesquisas individuais e coletivas;

- Planejamento de textos informativos
argumentativos e apreciativos;

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA

3º

BIMESTRE

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022

Feedback – Coordenação e
Supervisão

DIAGNÓSTICA

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIAÇÕES INTERDISCIPLINARES E

- Trabalho de Literatura
(paradidáticos).

- Redação;

- Estudo Dirigido;

- Avaliação Bimestral;

- Avaliação Formativa;

- Reagrupamento;

- Vídeos, músicas e cartazes;

- Apresentação de trabalhos orais e
escritos;

- Vozes verbais: ativa, passiva e reflexiva;

- Dinâmicas de grupos;

- Pesquisas individuais e coletivas;

Planejamento de textos informativos
argumentativos e apreciativos;

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

- Características do poema: rima e ritmo

2º

BIMESTRE

- Produção de texto oral e escrita: romances de aventuras, resenha
crítica e paródia;

- Leitura e interpretação de texto de gêneros diversificados (humor,
charges, resumo, resenha, poemas, crônicas, contos e história em
quadrinhos);

Professores Responsáveis: Luciene e Valquíria

RESPONSÁVEL

DISCIPLINA

Língua Portuguesa

DISCIPLINA
PRINCIPAL

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Jim, Jackeline e Graziela

- Avaliação Bimestral;
- Estudo Dirigido;
- Redação;
- Trabalho de Literatura
(paradidáticos).

- Uso dos porquês
- Pontuação
- Orações subordinadas adverbiais.

DISCIPLINA
PRINCIPAL

- Operações básicas com números reais.

- Números.

SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE

- Razão e proporção

- Números racionais

- Potenciação e radiciação.

- Números

Professores Responsáveis: Josana

Matemática

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS
SIMILARES

Ano: ( x ) 8º ano ( ) 9º ano

- Revisão de operações envolvendo as 4 operações básicas

Números:

CONTEÚDO

- Resolução dos exercícios
propostos na plataforma e nas
atividades impressas.

- Participação em aulas on line.

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

- Interpretação e expressão matemática das questões
problemas propostas.

- Execução das 4 operações básicas envolvendo
números inteiros e números fracionários.

- Interpretação dos símbolos matemáticos;

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

1º

BIMESTRE

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO I (8º e 9º ANOS) – 2021/2022

Jim, Jackeline e Graziela

DIAGNÓSTICA

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E

- Avaliação Formativa;

- Crase

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

- Reagrupamento;

- Vídeos, músicas e cartazes;

- Apresentação de trabalhos orais e
escritos;

- Dinâmicas de grupos;

- Pesquisas individuais e coletivas;

- Planejamento de textos
informativos argumentativos e
apreciativos;

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

Acentuação

4º

BIMESTRE

- Acentuação gráfica;

- Pontuação;

- Uso dos porquês;

- Figuras de linguagem

- Produção de texto: artigo de opinião e reportagem;

Feedback – Coordenação e
Supervisão

PD1

CONTEÚDO

Ano: ( x ) 8º ano ( ) 9º ano

- Leitura e interpretação de texto de gêneros diversificados (humor,
charges, resumo, resenha, poemas, crônicas, contos, história em
quadrinhos, textos de divulgação científica, textos expositivos ou
argumentativos e reportagem multimidiática);

Professores Responsáveis: Luciene e Valquíria

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

Língua Portuguesa

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO – BLOCO II ( 8º e 9º ANOS) – 2021/2022

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Professores Responsáveis: Luciene e Valquíria

DISCIPLINA
PRINCIPAL

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

CONTEÚDO

Ano: ( x ) 8° ano ( ) 9° ano

- Resolução dos exercícios propostos na
plataforma e nas atividades impressas

- Participação em aulas on line.

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

- Unidades de medidas.

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA

3º

BIMESTRE

- Resolução dos exercícios
propostos na plataforma e nas
atividades impressas

- Participação em aulas on line.

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

- Gráficos
- Organização de dados

- Tipos de gráficos

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

4º

BIMESTRE

- Coleta, análise e representação de dados

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

- Noções de contagem e probabilidade

- Probabilidade e estatística

Professores Responsáveis: Josana

Matemática

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

PD1

- Interpretação e expressão matemática das questões
problemas propostas.

- Domínio das 4 operações básicas.

- Interpretação e conversão de enunciados em
simbologia matemática;

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO – BLOCO I (8° e 9° ANOS) – 2021/2022

Jim, Jackeline e Graziela

- Grandezas matemáticas

Feedback – Coordenação e
Supervisão

CONTEÚDO

Ano: ( x ) 8° ano ( ) 9° ano

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

- Figuras espaciais

- Grandezas e medidas

- Lugar geométrico

- Geometria ângulos

Professores Responsáveis: Josana

Matemática

- Resolução dos exercícios
propostos na plataforma e nas
atividades impressas

- Participação em aulas on line.

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIAÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

2º

BIMESTRE

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO I (8° e 9° ANOS) – 2021/2022

Jim, Jackeline e Graziela

- Expressão algébrica e equações de 1º e 2º graus.

Feedback – Coordenação e
Supervisão

PD1

CONTEÚDO

Ano: ( x ) 8° ano ( ) 9° ano

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

- Equações de 2º grau

- Equações de 1º grau

- Álgebra

Professores Responsáveis: Josana

Matemática

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

PD1

Jim, Jackeline e Graziela

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO I (8° e 9° ANOS) – 2021/2022

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Jim, Jackeline e Graziela

●
●

CONTEÚDO

●
●

CONTEÚDO

Jim, Jackeline e Graziela

PD2

●
●

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS
APRENDIZAGENS
Leituras de diversos textos;
● Exercícios escritos;
● Avaliação bimestral.

CONTEÚDO

Jim, Jackeline e Graziela

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS
APRENDIZAGENS
● Leituras de diversos textos;
3º
● Trabalhos em duplas e grupos;
● Exercícios escritos;
CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA

BIMESTRE

Ano: ( X ) 8º ano ( ) 9º ano

●
●

CONTEÚDO

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS
APRENDIZAGENS
● Leituras de diversos textos;
● Trabalhos em duplas e grupos;
● Exercícios escritos;
● Avaliação bimestral.

Ano: ( X ) 8º ano ( ) 9º ano

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022

Jim, Jackeline e Graziela

4º

BIMESTRE

Ano: ( X ) 8º ano ( ) 9º ano

Leitura de textoProdução de texto: Fanpage e
Notícias

Feedback – Coordenação e Supervisão

Professores Responsáveis: Karla

PD2

DISCIPLINAS /E OU ÁREAS
AFINS

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO – BLOCO II ( 8º e 9º ANOS) – 2021/22

Feedback – Coordenação e Supervisão

●

2°

BIMESTRE

Ano: ( X ) 8º ano ( ) 9º ano

Leitura de textoProdução de texto: textos
instrucionais e Carta
DISCIPLINA
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI
RESPONSÁVEL
REDISTRIBUÍDO
Professores Responsáveis: Karla

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS
●

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS
APRENDIZAGENS
● Leituras de diversos textos;
● Apresentações com recursos digitais;
● Exercícios escritos;

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/22

Feedback – Coordenação e Supervisão

Leitura de texto
PD2
Produção de texto: Fábula e
Entrevista
Professores Responsáveis: Karla

DISCIPLINA
PRINCIPAL

Jim, Jackeline e Graziela

1º

BIMESTRE

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/22

Feedback – Coordenação e Supervisão

Leitura de texto
PD2
Produção de texto- Tirinha ou HQ e
Campanha publicitária
Professores Responsáveis: Karla

DISCIPLINA
PRINCIPAL

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/22
Ano: ( X ) 8º ano ( ) 9º ano

Feedback – Coordenação e
Supervisão

DISCIPLINA
PRINCIPAL

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Jim, Jackeline e Graziela

Leitura e interpretação de texto.

Letramento.

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

Roteiro/Texto teatral.

❖ Adereços.

❖ Maquiagem

❖ Iluminação

❖ Cenário

❖ Posicionamento de palco

❖ Expressão Gestual

❖ Expressão Facial

❖ Construção de personagem

❖ Ator e atuação

❖ Elementos do Teatro

Ano: ( x ) 8º ano ( ) 9º ano
CONTEÚDO

❖ Métodos de Stanislavski

❖ William Shakespeare

Professores Responsáveis: Renata.

PORTUGUÊS

ARTES

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

ARTES CÊNICAS

PD3

Desenvolvimento do teatro em paralelo com a história
e as artes em geral.

Letramento.

Leitura e interpretação de texto.

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

Contrato Didático

Reagrupamento

Jogos teatrais individuais e/ou em
grupo (quando retornarmos às aulas
presenciais).

Contrato Didático

Reagrupamento

Jogos teatrais individuais e/ou em
grupo (quando retornarmos às aulas
presenciais).

Trabalho em grupos

Trabalho individual

Apresentações

Portfólios.

Atividades práticas e teóricas.

Vídeos.

Leitura de Imagens.

Textos.

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

Leitura e interpretação de texto.

Letramento.

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIAÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

2º

BIMESTRE

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022

Feedback – Coordenação e
Supervisão
Jim, Jackeline e Graziela

Desenvolvimento do teatro em paralelo com a história e as artes em
geral.

Letramento.

Leitura e interpretação de texto.

SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE

❖ Teatro Russo

❖ Teatro Elisabetano

❖ Commédia del’Arte

❖ Teatro Renascentista

Trabalho em grupos

Trabalho individual
1º

Portfólios.

❖ Teatro Romano
❖ Teatro na Idade Média

Atividades práticas e teóricas.

❖ Comédia e Tragédia

Textos.

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

Vídeos.

BIMESTRE

❖ Teatro Grego

CONTEÚDO
❖ Introdução à História do Teatro (Retrospectiva/Pincelada para
depois aprofundar)

Professores Responsáveis: Renata.

LITERATURA.

PORTUGUÊS.

ARTES.

HISTÓRIA.

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS
SIMILARES

ARTES CÊNICAS.

PD3

DISCIPLINA
PRINCIPAL

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

PORTUGUÊS

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

ARTES CÊNICAS

Leitura e interpretação de texto.

Trabalhos e pesquisas.
Reagrupamento

❖ Vídeo x Película x Filmes.
❖ Oscar e premiações.

Letramento

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Jim, Jackeline e Graziela

Leitura e interpretação de texto

Histórias do Cinema

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

Leitura e interpretação de texto.

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

Contrato Didático

Vídeos individuais e em grupos
(quando retornarmos às aulas
presenciais).

❖ Zé Carioca e J. Carlos.
❖ Pré-Produção/Produção/Pós-Produção.

❖ Biografia de Carmen Miranda.

Apresentações (quando
retornarmos às aulas presenciais)

Portfólios.
4º

Atividades práticas e teóricas.

❖ Festivais de cinema.
❖ Hollywood.

Vídeos.

❖ Estúdios de cinema.

Textos.

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

Leitura de Imagens.

BIMESTRE

❖ Animações digitais.

CONTEÚDO

Ano: ( x ) 8º ano ( ) 9º ano

❖ Animações/Stop Motion/Flipbook.

Professores Responsáveis: Renata.

HISTÓRIA

ARTES

Contrato Didático

Reagrupamento

Trabalhos e pesquisas.

Apresentações (quando
retornarmos às aulas presenciais).

Portfólios.

Atividades práticas e teóricas.

Vídeos.

Leitura de Imagens.

Textos.

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS
PARA AVALIAR AS
APRENDIZAGENS

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

3º

BIMESTRE

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO – BLOCO II ( 8º e 9º ANOS) – 2021/2022

Jim, Jackeline e Graziela

Leitura e interpretação de texto.

Letramento.

Arte Contemporânea.

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

❖ Cinema em preto e branco x cinema em cores.

❖ Cinema Mudo.

❖ Os irmãos Lumière.

Feedback – Coordenação e
Supervisão

PD3

CONTEÚDO

❖ A história do cinema.

❖ Circo

❖ Mímica

❖ Teatro das sombras

Professores Responsáveis: Renata.

PORTUGUÊS

ARTE

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

ARTES CÊNICAS

PD3

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

Ano: ( x ) 8º ano ( ) 9º ano

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022

Portfólio.
Pintura.
Escultura.
Estudo Dirigido.
Avaliação Bimestral.
Reagrupamentos.
Contratos Didáticos.

●
●
●
●
●
●

❖ Pontilhismo.

Letramento.

ARTE

DISCIPLINA
PRINCIPAL

❖ Influências da arte produzida ao longo da história sobre
produções modernistas brasileiras

❖ Características, ideais, conceitos, principais artistas e obras

❖ 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).

❖ Futurismo

❖ Abstracionismo (relação de elementos da linguagem visual ponto, linha e plano).

❖ Expressionismo (tendência para traduzir em linhas e cores
sentimentos mais dramáticos do).

❖ Aspectos da arte africana relacionados ao Cubismo.

❖ Cubismo (abandono da perspectiva; cubismo analítico e cubismo
sintético - construção e colagem).

❖ Fauvismo

❖ Os movimentos de Vanguarda da Arte Moderna:

❖ Estudo do processo histórico, político, social, tensões das grandes
guerras mundiais para a criação da arte moderna e seus
conceitos, revolução industrial.

❖ Arte Moderna na Europa.

CONTEÚDO

2º

BIMESTRE

Vídeos.
Portfólio.
Pintura.
Escultura.

●
●
●

Avaliação Bimestral.
Reagrupamentos.
Contratos Didáticos.

●
●
●

Estudo Dirigido.

Leitura de Imagens.
●

●

Livro Didático.
●

Textos.
●

●

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 8º ano ( X ) 9º ano

Feedback – Coordenação e
Supervisão
Jim, Jackeline e Graziela

O processo histórico do final do século XIX e início do século XX.

Leitura e interpretação de texto.

Letramento.

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

Leitura e Análise de Textos.

Conhecimentos prévios sobre Arte e seus conceitos.

SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE

Elementos básicos da linguagem visual relacionados ao estilo artístico e
período histórico.

❖ Van Gogh, Cèzanne, Gauguin e Toulouse Lautrec)

1º

Vídeos.

●

❖ Artistas Impressionistas.

❖ Pós-Impressionismo.

Leitura de Imagens.

●

❖ Impressionismo.

Professores Responsáveis: Renata.

PORTUGUÊS, ARTES,
HISTÓRIA E
LITERATURA.

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS
SIMILARES

ARTE

Livro Didático.

Textos.

●

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

●

BIMESTRE

●

CONTEÚDO

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 8º ano ( x ) 9º ano

DISCIPLINA
PRINCIPAL

Segunda Guerra Mundial.
Revolução Industrial.

LITERATURA.

Avaliação Bimestral.
Reagrupamentos.
Contratos Didáticos.

●
●
●

ARTE

Letramento.

Leitura e interpretação de texto.

❖ Jean-Michel Basquiat.

❖ Grafite e Muralismo.

❖ Introdução a transformações estéticas e tecnológicas da arte no
século XX: Arte computacional; vídeo-arte, Arte conceitual,
Hiperrealismo, Minimal Art e outras.

CONTEÚDO

4º

BIMESTRE

Leitura de Imagens.

●

Portfólio.
Pintura.

●
●

Vídeos.

Livro Didático.

●

●

Textos.

●

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO – BLOCO II ( 8º e 9º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 8º ano ( x ) 9º ano

Jim, Jackeline e Graziela

Arte Contemporânea/Uso de Tecnologia na Arte.

Meios de Comunicação/Mìdia.

Etudos de Ilusão de Óptica.

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

Estudo Dirigido.

●

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA

Escultura.

●

❖ Processo histórico, características, principais artistas e

Vídeos.

●

Pintura.

Leitura de Imagens.

●

Portfólio.

Livro Didático.

●

●

Textos.

●

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

❖ Arte concreta

3º

BIMESTRE

●

❖ Processo histórico, características, principais artistas e
obras, ideais.

❖ Op Art/Pop Art

Feedback – Coordenação e
Supervisão

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

CONTEÚDO
❖ Influência e domínio dos Estados Unidos na Arte Pós–
moderna

Professores Responsáveis: Renata.

LITERATURA.

PORTUGUÊS.

ARTES.

HISTÓRIA.

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

ARTE

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

Jim, Jackeline e Graziela

Letramento.

Leitura e interpretação de texto.

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIAÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 8º ano ( x ) 9º ano

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Professores Responsáveis: Renata.

Formas Geométricas.

Movimentos Sindicalistas.

Primeira Guerra Mundial.

PORTUGUÊS.

O processo histórico do final do século XIX e início do século XX.

Letramento.

Leitura e interpretação de texto.

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

ARTES.

HISTÓRIA.

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

Avaliação Bimestral.
Reagrupamentos.
Didáticos Contratos.

●
●
●

Letramento.

Leitura e interpretação de texto.

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

Estudo Dirigido.

●

• Estrutura da matéria
• Modelo de constituição da matéria
• Aspectos quantitativos das transformações químicas
• Ligações químicas
• Elementos químicos
• Modelos de estrutura da matéria
• Composição da luz branca
• Cores primárias de luz
• Luz e cor de objetos
• Mecanismos e aparelhos de transmissão e recepção de imagem e
som
• Radiações eletromagnéticas

Jim, Jackeline e Graziela

• Participação em aulas online
• Resolução dos exercícios
propostos na plataforma e nas
atividades impressas.
• Teste/prova

Operações
Cores

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

1º

CN
Vida e evolução

DISCIPLINA
PRINCIPAL
•
•
•
•
•

Hereditariedade
Transmissão de informação genética;
Relação entre ascendência e descendência
Reprodução e transmissão da informação genética
Informação genética e características físicas

CONTEÚDO

2º

BIMESTRE

• Participação em aulas online
• Resolução dos exercícios
propostos na plataforma e nas
atividades impressas.

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 8º ano ( X ) 9º ano

Feedback – Coordenação e
Supervisão

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE
CONTEÚDOS
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE
SIMILARES
CN
Fórmulas, relações entre grandezas, propriedades específicas da
MAT
matéria, operações.
Arte
Professores Responsáveis: Josana e Márcio

CN
Matéria e Energia

DISCIPLINA
PRINCIPAL

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 8º ano ( X ) 9º ano
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
CONTEÚDO
BIMESTRE
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

Feedback – Coordenação e
Supervisão
Jim, Jackeline e Graziela

Arte Contemporânea/Uso de Tecnologia na Arte.

Meios de Comunicação/Mìdia.

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

Professores Responsáveis: Renata.

LITERATURA.

PORTUGUÊS.

ARTES.

HISTÓRIA.

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

Escultura.

●

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

História da genética
Noções básicas da genética mendeliana
Experimentos de Mendel
Genes e traços hereditários
Alelos dominantes e alelos recessivos.

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

História do pensamento evolucionista;
Ideias evolucionistas de Darwin e Lamarck
Seleção natural e evolução das espécies
Diversidade biológica
Variação genética - Ancestral comum
Seleção natural, ambiente e adaptação
Surgimento de novas espécies
Unidades de Conservação
Tipos de Unidades de Conservação
Objetivos e importância das Unidades de Conservação
Meio ambiente e sustentabilidade
Mitigação de problemas e riscos ambientais
Atores e fatores envolvidos em desequilíbrios ambientais
Consumo consciente
Poder público, sociedade civil e meio ambiente

CONTEÚDO

Jim, Jackeline e Graziela

• Participação em aulas online
• Resolução dos exercícios
propostos na plataforma e nas
atividades impressas.
• Teste/prova

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

Meio ambiente: Sustentabilidade e preservação

DIAGNÓSTICA

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E

3º

BIMESTRE

•
•
•
•
•
•
•

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

Composição, estrutura e localização do Sistema Solar no Universo
O Sistema Solar e a Via Láctea
A Via Láctea e o Universo
Diferentes leituras do céu pelos povos e necessidades culturais
Sobrevivência da vida humana fora da Terra
Ciclo da vida de uma estrela
Efeitos da evolução estelar do Sol sobre o nosso planeta

CONTEÚDO

Jim, Jackeline e Graziela

• Participação em aulas online
• Resolução dos exercícios
propostos na plataforma e nas
atividades impressas.
• Teste/prova

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

Tabelas, gráficos

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

4º

BIMESTRE

Educação Física

DISCIPLINA
PRINCIPAL
- Biotipos físicos
- Distúrbios alimentares

CONTEÚDO

1º

BIMESTRE

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS
Observação em aulas práticas,
apresentação de trabalhos e

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL –PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2020/2021
Ano: ( ) 8º ano ( X ) 9º ano

Feedback – Coordenação e
Supervisão

CN
Medidas, cálculos, proporção e gráficos
MAT
Professores Responsáveis: Josana e Márcio

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

CN
Terra e universo

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 8º ano ( X ) 9º ano

Feedback – Coordenação e
Supervisão

CN
Sustentabilidade, preservação, legislação ambiental, responsabilidade do
GEO
poder público e das sociedades
Professores Responsáveis: Josana e Márcio

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

CN
Vida e evolução

Jim, Jackeline e Graziela

Tabelas, gráficos e cálculos de probabilidade

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

• Teste/prova

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 8º ano ( X ) 9º ano

Feedback – Coordenação e
Supervisão

CN
Cálculos de probabilidade e estatística, gráficos e tabela.
MAT
Professores Responsáveis: Josana e Márcio

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

•
•
•
•
•

Jim, Jackeline e Graziela

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA
Noções básicas de grupos alimentares.

avaliações escritas e práticas.

CONTEÚDO

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

- Jogos olímpicos:
História,
Principais características,
Curiosidades,
Etc.

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS
CONTEÚDO

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

- Profissionalismo no esporte
(atletas,
árbitros,
dirigentes,
mídias,
médicos,
fisioterapeutas,
psicólogos,
nutricionistas,
etc.)

Jim, Jackeline e Graziela

Observação em aulas práticas,
apresentação de trabalhos e avaliações
escritas e práticas .

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA

3º

BIMESTRE

CONTEÚDO

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

- Funções de aparelhos e sistemas orgânicos
- Grupos musculares (dorsais, lombares, abdominais, dos membros
superiores e inferiores).

Jim, Jackeline e Graziela

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS
Observação em aulas práticas,
4º
apresentação de trabalhos e
avaliações escritas e práticas.
CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA
BIMESTRE

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Professores Responsáveis: Sarah Aparecida Durães da Silva

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

Educação Física

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO – BLOCO II ( 8º e 9º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 8º ano ( X ) 9º ano

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Professores Responsáveis: Sarah Aparecida Durães da Silva

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

Educação Física

Jim, Jackeline e Graziela

Observação em aulas práticas,
apresentação de trabalhos e
avaliações escritas e práticas.

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

2º

BIMESTRE

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 8º ano ( X ) 9º ano

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Professores Responsáveis: Sarah Aparecida Durães da Silva

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

Educação Física

DISCIPLINA
PRINCIPAL

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL –PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2020/2021
Ano: ( ) 8º ano ( X ) 9º ano

Feedback – Coordenação e
Supervisão

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE
CONTEÚDOS
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE
SIMILARES
Ciências
Nutrição
Professores Responsáveis: Sarah Aparecida Durães da Silva

- Padrões de beleza impostos pela mídia
- Primeiros socorros
- Mantendo uma boa postura sentado
- Planos anatômicos
- Ginástica de conscientização corporal
-Alongamento
- Relaxamento
- Exercícios de respiração e meditação

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS
SIMILARES

Jim, Jackeline e Graziela

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

CONTEÚDO

BIMESTRE

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 8º ano ( x ) 9º ano

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Jim, Jackeline e Graziela

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

GEOGRAFIA

Professor Responsável: José Francisco

2º

EUROPA
- Localização, regionalização e características naturais.
- Aspectos demográficos, políticos, sociais e econômicos.
- União Europeia – bloco econômico. Ligação comercial com América e
África
- CEI – comunidade dos Estados Independentes. Comparação com o
Mercosul.
- Reconfiguração do espaço econômico e político. Comparação com
espaço econômico da América Latina e da África.
Obs: será dada ênfase a ligação com a colonização da América , África e
Ásia, principalmente nos exemplos, como forma de ligação com
conteúdos do 8º ano.

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS
Quando em aula presencial
* Aulas expositivas dialogadas.
* Debates.
*Leitura de texto.
* Produção de textos.
* Mostra de trabalhos.
*Exibições de vídeos.
* Trabalhos em grupo.
* Exercícios.
* Estudos Dirigidos.
* Avaliações.
* Testes.
Quando em teletrabalho
- Leitura de textos.
- Vídeoaulas.
- Produção de textos.
-Exercícios.
- Estudos dirigidos.
- Testes e avaliações.
CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIAÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA
– União Europeia e CEI – aspectos humanos e
econômicos.
- Nova ordem Mundial, Países desenvolvidos e
subdesenvolvidos, Guerra Fria, Revolução
Tecnológica e Blocos econômicos.

BIMESTRE

CONTEÚDO

DISCIPLINA
PRINCIPAL

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 8º ano ( x ) 9º ano

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Professor Responsável: José Francisco

- Colonização de exploração e Povoamento.
- Neocolonialismo.
- Descolonização.

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE

GEOGRAFIA

GEOGRAFIA
HISTÓRIA

1º

- Revisão : cartografia, continentes, aspectos climáticos e , de relevo,
vegetação, hidrografia e demográficos (conceitos).
- Colonialismo e Neocolonialismo. Movimentos de indepência
- Análise de Sistemas políticos -econômicos. do mundo. Socialismo e
Capitalismo. Guerra Fria e Nova Ordem Mundial.
- Revolução tecnológica. Blocos Econômicos , Nova Ordem Mundial,
Globalização e Divisão Internacional do Trabalho.
Obs: será dada ênfase a ligação com a colonização da América , África
e Ásia, principalmente nos exemplos, como forma de ligação com
conteúdos do 8º ano.

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS
Quando em aula presencial
* Aulas expositivas dialogadas.
* Debates.
*Leitura de texto.
* Produção de textos.
* Mostra de trabalhos.
*Exibições de vídeos.
* Trabalhos em grupo.
* Exercícios.
* Estudos Dirigidos.
* Avaliações.
* Testes.

Quando em teletrabalho
- Leitura de textos.
- Vídeoaulas.
- Produção de textos.
-Exercícios.
- Estudos dirigidos.
- Testes e avaliações.
CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA
Colonialismo/neocolonialismo, Globalização, Nova
ordem Mundial, Países desenvolvidos e
subdesenvolvidos, Guerra Fria, Revolução
Tecnológica e Blocos econômicos.
Cartografia, relevo, hidrografia, clima e vegetação.

BIMESTRE

Ano: ( ) 8º ano ( X ) 9º ano
CONTEÚDO

DISCIPLINA
PRINCIPAL

Jim, Jackeline e Graziela

Quando em teletrabalho
- Leitura de textos.
- Vídeoaulas.
- Produção de textos.
-Exercícios.
- Estudos dirigidos.
- Testes e avaliações.
CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA
Aspectos do espaço Natural, demográficos, políticos e
econômicos.

3º

Quando em teletrabalho
- Leitura de textos.
- Vídeoaulas.
- Produção de textos.
-Exercícios.
- Estudos dirigidos.
- Testes e avaliações.
CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA
Oceania e Antártida – Localização e aspectos físicos.
- Aspectos econômicos e sociais – Austrália e Nova
Zelândia.

* Mostra de trabalhos.
*Exibições de vídeos.
* Trabalhos em grupo.
* Exercícios.
* Estudos Dirigidos.
* Avaliações.
* Testes.

HISTÓRIA

DISCIPLINA
PRINCIPAL

- Inserção dos negros na sociedade brasileira pós-abolição.

- República Oligárquica ( Primeira República ).

- O nascimento da República.

- Proclamação da República ( Aspectos sociais, econômicos, políticos e
culturais).
1º

- Exposição de cartazes.

- Leitura de texto.

- Debates.

- Aulas expositivas dialogadas.

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2020/2021
Ano: ( ) 8º ano ( X ) 9º ano
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
CONTEÚDO
BIMESTRE
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Jim, Jackeline e Graziela

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

- Localização Geográfica.
- Participação brasileira na Antártida
. Questões ambientais e pesquisas científicas.

ANTÁRTIDA

Professor Responsável: José Francisco

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO – BLOCO II ( 8º e 9º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 8º ano ( x ) 9º ano
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
CONTEÚDO
BIMESTRE
AVALIAR AS APRENDIZAGENS
OCEANIA
Quando em aula presencial
- Localização e regionalização.
* Aulas expositivas dialogadas.
GEOGRAFIA
- Aspectos demográficos, políticos, sociais e econômicos, com ênfase na
4º
* Debates.
Austrália e Nova Zelândia.
*Leitura de texto.
* Produção de textos.

Feedback – Coordenação e
Supervisão

DISCIPLINA
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO
RESPONSÁVEL
GEOGRAFIA
- Colonialismo, Neocolonialismo.
HISTÓRIA
- Descolonização
Professor Responsável: José Francisco

GEOGRAFIA

ÁSIA
- Localização, regionalização e características do espaço natural.
- Aspectos demográficos, políticos, sociais e econômicos, com
ênfase nos Tigres Asiáticos, China e Japão.
- Diversidades culturais e étnicas. conflitos étnicos, políticos e
religiosos.
Obs: será comparado com a regionalização, localização e espaço
natural da América e da África, bem como com aspectos humanos e
econômicos, principalmente nos exemplos, como forma de resgatar
conteúdos do 8º ano

Quando em aula presencial
* Aulas expositivas dialogadas.
* Debates.
*Leitura de texto.
* Produção de textos.
* Mostra de trabalhos.
*Exibições de vídeos.
* Trabalhos em grupo.
* Exercícios.
* Estudos Dirigidos.
* Avaliações.
* Testes.

DISCIPLINA
PRINCIPAL

- Trabalhos em grupo.
- Filmes.
-Vídeo aulas.

- Populismo no Brasil.
- Governos populares no Brasil.

HISTÓRIA

- Revolução de 1930

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA

- Testes.

- Avaliações.

- Estudos dirigidos.

- Crise do Capitalismo e Regimes Totalitários.

- Anarquismo, Socialismo Utópico e Científico e Protecionismo
feminino.

* Globalização e Nova Ordem Mundial.

* Expansão Imperialista no século XIX.

CONTEÚDO

3º

BIMESTRE

- Mostra de trabalhos.

- Exposição de cartazes.

- Leitura de texto.

- Debates.

- Aulas expositivas dialogadas.

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 8º ano ( x ) 9º ano

Jim, Jackeline e Graziela

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

- Exibições de vídeos.

- Trabalhismo – Papel da mulher – Direito de voto.

- Exercícios.

- Mostra de trabalhos.

- Exposição de cartazes.

- Leitura de texto.

- Debates.

- Aulas expositivas dialogadas.

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

- Revolução de 1930.

2º

BIMESTRE

- Período Varguista e suas contradições.

- Movimento Operário.

- Economia na Primeira República brasileira.

Feedback – Coordenação e
Supervisão

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

CONTEÚDO
- Movimentos da Resistência no campo e na cidade ( Canudos,
Contestado, Cangaço, Chibata e Vacina).

Professores Responsáveis: Sudely

História

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

HISTÓRIA

- Fim do Período Monárquico no Brasil

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

- Testes.

- Avaliações.

- Estudos dirigidos.

- Exercícios.

-Vídeo aulas.

- Filmes.

- Trabalhos em grupo.

- Exibições de vídeos.

- Mostra de trabalhos.

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2020/2021
Ano: ( ) 8º ano ( x ) 9º ano

Feedback – Coordenação e
Supervisão
Jim, Jackeline e Graziela

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE SERÁ
DADO NO MESMO BIMESTRE

Professores Responsáveis: Sudely

História

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS
SIMILARES

- Importância da participação negra na formação da economia.

* Neocolonialismo na África e na Ásia.

* Globalização e Nova Ordem Mundial.

* Expansão Imperialista do séc. XIX.

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

- Filmes.

- Revolução Russa.

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

- Trabalhos em grupo.

- O Mundo Contemporâneo.

* Descolonização dos Continentes africanos e asiáticos.

* Guerra Fria.

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

- Exibições de vídeos.

- A volta da Democracia no Brasil.

Jim, Jackeline e Graziela

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 8º ano ( x ) 9º ano
DISCIPLINA
CONTEÚDO
BIMESTRE
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA

Feedback – Coordenação e
Supervisão

- Governos Militares no Brasil e na América.

- Governos Populistas.

- Segunda Guerra mundial.

- Revolução de 1930.

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

- Testes.

- Avaliações.

- Estudos dirigidos.

- Gráficos.

- Exercícios.

-Vídeo aulas.

- Filmes.

- Mostra de trabalhos.

- Sistema Socialista: Crise na atualidade.

- Leitura de texto.

- Debates.

- Aulas expositivas dialogadas.

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

- Exposição de cartazes.

4º

BIMESTRE

* Descolonização dos Continentes africanos e asiáticos.

* Guerra Fria.

- Segunda Guerra Mundial.

- Período Entreguerras.

CONTEÚDO

Professores Responsáveis: Sudely, José Francisco e Almere.

* Geografia

História

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

HISTÓRIA

Jim, Jackeline e Graziela

- Regimes Totalitários.

- Crise no Capitalismo.

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA

- Testes.

- Avaliações.

- Estudos dirigidos.

- Exercícios.

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO – BLOCO II ( 8º e 9º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 8º ano ( x ) 9º ano

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Professores Responsáveis: Sudely e José Francisco

* Geografia.

História

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

- Trabalhos em grupo.

-*Neocolonialismo na África e na Ásia.

-Vídeo aulas.

- Exibições de vídeos.

- Primeira Guerra Mundial ( 1914-1918 ).

Desenvolver a compreensão de textos orais e multimodais de
cunho argumentativo;
Reconhecimento de palavras da língua inglesa inseridas no
cotidiano brasileiro;
Construção de laços afetivos e convívio social;
Funções e usos da língua inglesa em sala de aula;
Verbo to be;
Vocabulários: modo e tipo de comunicação; palavras e
expressões relacionadas ao meio-ambiente, eco turismo e
mudanças climáticas; membros da família;
Pronomes demonstrativos;
Adjetivos possessivos;
Linking words;
Present perfect.

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE

●
●
●
●

●
●
●
●

●

●

Jim, Jackeline e Graziela

●
●
●
●

●

Leituras de diversos textos;
Trabalhos em duplas e
grupos;
Apresentações com recursos
digitais;
Exercícios escritos;
Uso do livro.
Compreensão auditiva.
Avaliação escrita.

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA
● Textos
● Presente perfeito

1º

●
●

AVALIAR AS APRENDIZAGENS

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

gráficas;
Utilizar o presente do indicativo para identificar pessoas e
descrever rotinas diárias;
Vocabulários: termos de internet; países, nacionalidades e
linguagens;
Verbos modais;
Pronomes indefinidos;
Frases condicionais.

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

LEM

Jim, Jackeline e Graziela

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA
● Textos
● Exercícios escritos
● Mapas.

● Compreensão auditiva.
Avaliação escrita.

●
●

●
●

●

●

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

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;
Letra de música;
Vocabulários: tipos de músicas; palavras relacionadas à cultural e
entretenimento; embalagens;
Voz passiva;
Pronomes contáveis e incontáveis.

CONTEÚDO

●
●
●

●

●
●

Leituras de diversos textos;
Trabalhos em duplas e
grupos;
Apresentações com recursos
digitais;
Exercícios escritos;
Uso do livro.
Compreensão auditiva.

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

3º

BIMESTRE

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 8º ano ( x ) 9º ano

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Português
Geografia

● Verbos modais
● Frases condicionais
● Países e nacionalidades.
Professores Responsáveis: Karla

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

●
●
●

●

●

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 8º ano ( x ) 9º ano
DISCIPLINA
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
CONTEÚDO
BIMESTRE
PRINCIPAL
AVALIAR AS APRENDIZAGENS
● Construção de laços afetivos e convívio social;
● Leituras de diversos textos;
● Funções e usos da língua inglesa em sala de aula;
● Trabalhos em duplas e
● Produção de textos orais, com mediação do professor;
grupos;
LEM/ Inglês
● Compreensão geral e específica: leitura rápida;
2º
● Apresentações com recursos
● Localizar informações específicas em texto;
digitais;
● Formular hipóteses sobre a finalidade de um texto em língua
● Exercícios escritos;
inglesa, com base em sua estrutura, organização textual e pistas
● Uso do livro.

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Português

● Textos
● Verbo: Presente perfeito.
Professores Responsáveis: Karla

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS
SIMILARES

LEM/Inglês

PRINCIPAL

●
●
●
●

●
●
●

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

Jim, Jackeline e Graziela

CONTEÚDO
Potenciação e radiciação
Números reais

Gráficos

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE

Probabilidade e Estatística - Tabelas e Gráficos

Polígonos − Polígonos regulares − Polígonos inscritos e circunscritos
em uma circunferência − Relações entre arcos e ângulos de uma
circunferência

Matemática financeira (Situações-problema)

●
●

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS
● Leituras de diversos textos;
● Trabalhos em duplas e
grupos;
● Apresentações com recursos
4º
digitais;
● Exercícios escritos;
● Uso do livro.
● Compreensão auditiva.
● Avaliação escrita.
CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA
● Trabalhos em grupos
● Entrevistas
● Exercícios.

BIMESTRE

DISCIPLINAS
/E OU ÁREAS AFINS

Jim, Jackeline e Graziela

Trabalhos e seminários
Avaliações
Games em sala
Atividades
Pesquisas

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA
Noções de Probabilidade /Potenciação
Raiz Quadrada
Operações Fundamentais
Fatoração
Frações

1º

BIMESTRE

● Expressões algébricas (Revisão, Fatoração e produtos notáveis)
● Equações de 2º grau - Conceito E histórico
Probabilidade e estatística - Tabelas e Gráficos

CONTEÚDO

2º

BIMESTRE

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS
Trabalhos e seminários
Avaliações
Games em sala
Atividades

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – REPLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 8º ano ( x ) 9º ano

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Professores Responsáveis: Valdirene Gomes Correa / Almére Falcão

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS
SIMILARES

Matemática

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

Matemática

Exercícios
Músicas

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – REPLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 8º ano ( x ) 9º ano

Feedback – Coordenação e
Supervisão

CONTEÚDO
Construção de laços afetivos e convívio social;
Funções e usos da língua inglesa em sala de aula;
Identificar os estrangeirismos e refletir sobre as influências de
países de língua inglesa na sociedade brasileira;
Analisar propagandas na mídia;
Graus de comparação;
Desenvolver senso crítico e defender suas opiniões;
Vocabulários: linguagem de uso comercial; profissões e
habilidades; características pessoais; entrevistas.

● Graus de comparação
Português
● Propaganda
Artes
● Entrevistas
Professores Responsáveis: Karla.

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

LEM/ Inglês

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

●
●

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO – BLOCO II ( 8º e 9º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 8º ano ( x) 9º ano

Feedback – Coordenação e
Supervisão
Jim, Jackeline e Graziela

● Voz passiva
● Textos
● Substantivos contáveis e incontáveis
● Músicas
Professores Responsáveis: Karla

Português
Artes

Interpretação de Texto /situações problema
Tabelas e Gráficos
Planilhas eletrônicas e Gráficos Estatísticos

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

Jim, Jackeline e Graziela

Pesquisas
CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA
Expressões algébricas
Calculo de equações
Potenciação e Radiciação
Operações matemáticas

CONTEÚDO
Razão entre grandezas de espécies diferentes (Grandezas
diretamente e inversamente proporcionais)
Proporções e Teorema de Tales e Semelhança
Teorema de Pitágoras - Relações métricas no triângulo retângulo

Interpretação de texto na problematização do Teorema de Pitágoras
Gráficos e fórmula / Estudo de Gráficos e relações entre grandezas

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

Grandezas e Medidas - Unidades de medida utilizadas na informática
Unidades de medida para medir distâncias muito grandes ou muito
pequenas

Noções de contagem e probabilidade − Análise de probabilidade de
eventos aleatórios: eventos dependentes e independentes

●
●

●

CONTEÚDO
Funções do 1º e 2º grau
Sistemas de equações de 1º e 2º graus

Formas e Figuras Planas / Traço, proporção, medidas
Atualidade em foco: Cultura Afro-brasileira e Lei Maria Da Penha

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

Grandezas e medidas - Figuras espaciais − Volume de prisma e cilindro

Polígonos - Distância entre pontos do plano cartesiano − Vistas
ortogonais de figuras espaciais

●
●

Jim, Jackeline e Graziela

Trabalhos e seminários
Avaliações
Games em sala
Atividades
Pesquisas

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA
Cálculo da equação do 1º e 2º Grau
Noções de estatística
Utilização de Gráficos
Operações fundamentais

4º

BIMESTRE

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS
- Língua Portuguesa

-Leitura e Interpretação de textos de gêneros diversificados: humor,
charges, contos, crônicas, reportagens, notícia, histórias em

CONTEÚDO

1º

BIMESTRE

- Aprender os sentidos globais do

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – REPLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 8º ano ( x ) 9º ano

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Professores Responsáveis: Valdirene Gomes Correa / Almére Falcão

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

Matemática

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

Jim, Jackeline e Graziela

Trabalhos e seminários
Avaliações
Games em sala
Atividades
Pesquisas

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA
Operações fundamentais
Conceitos geométricos
Cálculo de Equações
Expressões algébricas
Radiciação e potenciação

3º

BIMESTRE

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – REPLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 8º ano ( x ) 9º ano

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Professores Responsáveis: Valdirene Gomes Correa / Almére Falcão

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

Matemática

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – REPLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 8º ano ( x ) 9º ano

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Professores Responsáveis: Valdirene Gomes Correa / Almére Falcão

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

- Pesquisas individuais e coletivas;

- Raciocínio crítico, prospectivo e interpretativo de questões
socioambientais;

- Avaliação Diagnóstica;
- Avaliação Formativa;
- Avaliação Bimestral;
- Estudo Dirigido;

- Conjunções coordenativas e subordinativas;
- Revisão de período composto por coordenação;
- Período composto por subordinação: oração subordinada substantiva.

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE

- Reagrupamento;

- Verbos de ligação e predicativo do sujeito e do objeto;

CONTEÚDO

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

- Orações subordinadas adjetivas.

- Pontuação dos períodos com oração adverbial;

- Orações subordinadas adverbiais;

- Discurso direto, indireto e indireto livre;

- Pronome relativo;

- Denotação e Conotação;

- Homônimos e Parônimos;

- Expressões artísticas do movimento Hip-Hop;

- Variação Linguística;

- Emprego de figuras de Linguagem;

- Produção de texto oral e escrito: artigo de opinião, argumentação,
resumo, letras de rap;

- Leitura e Interpretação de textos de gêneros diversificados: humor,
charges, contos, crônicas, notícias, poemas, resenhas, resumos, letras
de músicas: samba-enredo e rap, entrevistas;

Jim, Jackeline e Graziela

- Trabalho de Literatura
(paradidáticos).

- Redação;

- Estudo Dirigido.

- Avaliação Bimestral;

- Avaliação Formativa;

- Reagrupamento;

- Vídeos, músicas e cartazes;

- Apresentação de trabalhos orais e
escritos;

- Dinâmicas de grupos;

- Pesquisas individuais e coletivas;

apreciativos;

- Planejamento de textos
informativos, argumentativos e

- Aprender os sentidos globais do
texto;

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

2º

BIMESTRE

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

CONTEÚDO

BIMESTRE

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – REPLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 8º ano ( x ) 9º ano

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Professores Responsáveis: Luciene Figueiró Marques

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

- Língua Portuguesa

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

Jim, Jackeline e Graziela

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – REPLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 8º ano ( x ) 9º ano

Feedback – Coordenação e
Supervisão

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

- Trabalho de Literatura
(paradidáticos).

- Redação;

- Vídeos, músicas e cartazes;

- Uso das aspas;

- Apresentação de trabalhos orais e
escritos;

- Emprego de figuras de Linguagem;

- Revisão de frase, oração e período;

Professores Responsáveis: Luciene Figueiró Marques

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS
SIMILARES

apreciativos;

- Elaboração de debate com ênfase em Direitos Humanos;

- Dinâmicas de grupos;

- Planejamento de textos
informativos, argumentativos e

- Produção de texto oral e escrito: artigo de opinião, ensaio, debate,
relatório, reportagem, revisão e edição de textos publicitários;

- Revisão de morfossintaxe: análise morfológica e função sintática;

texto;

quadrinhos, poemas, resumos, e-mail;

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

- Concordância verbal e nominal.

- Estrutura e formação de palavras;

- Pontuação: dois-pontos e ponto e vírgula;

- Colocação pronominal;

- Oração reduzida na construção do texto;

- Ambiguidade;

CONTEÚDO

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

- Acentuação gráfica.

- Uso da crase;

- Regência verbal e nominal;

- Emprego de figuras de estilo, pensamento e sintaxe;

- Coerência e coesão no texto;

- Produção de texto oral e escrito: artigo de opinião, dissertativoargumentativo, resumo, editorial;

entrevistas, editorial, jornal, revistas, sites jornalísticos;

- Leitura e Interpretação de textos de gêneros diversificados: humor,
charges, contos, crônicas, notícias, poemas, resenhas, resumos,

Jim, Jackeline e Graziela

- Trabalho de Literatura
(paradidáticos).

- Redação;

- Estudo Dirigido.

- Avaliação Bimestral;

- Avaliação Formativa;

- Reagrupamento;

- Vídeos, músicas e cartazes;

- Apresentação de trabalhos orais e
escritos;

- Dinâmicas de grupos;

- Pesquisas individuais e coletivas;

apreciativos;

- Planejamento de textos
informativos, argumentativos e

- Aprender os sentidos globais do
texto;

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

4º

BIMESTRE

DISCIPLINA

CONTEÚDO

BIMESTRE

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO I (8º e 9º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 8º ano (x) 9º ano

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Professores Responsáveis: Luciene Figueiró Marques

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

- Língua Portuguesa

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

Jim, Jackeline e Graziela

- Trabalho de Literatura
(paradidáticos).

- Redação;

- Estudo Dirigido.

- Avaliação Bimestral;

- Avaliação Formativa;

- Reagrupamento;

- Vídeos, músicas e cartazes;

- Apresentação de trabalhos orais e
escritos;

CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

3º

- Dinâmicas de grupos;

- Pesquisas individuais e coletivas;

apreciativos;

- Planejamento de textos
informativos, argumentativos e

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – REPLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 8º ano ( x ) 9º ano

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Professores Responsáveis: Luciene Figueiró Marques

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

- Língua Portuguesa

dissertativo-argumentativo, resumo, roteiro, mesa-redonda e conto de
terror;

- Produção de texto oral e escrito: artigo de opinião,

- Leitura e Interpretação de textos de gêneros diversificados: humor,
charges, contos, crônicas, notícias, poemas, resenhas, resumos,
entrevistas;

- Aprender os sentidos globais do
texto;

- Números reais.
- Operações básicas com números reais.

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE

- Potenciação e radiciação. Revisão de operações envolvendo as 4
operações básicas
- Sistema de equações do primeiro e segundo grau.

Jim, Jackeline e Graziela

AVALIAR AS APRENDIZAGENS
- Participação em aulas on line.
- Resolução dos exercícios
1º
propostos na plataforma e nas
atividades impressas.
CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA
- Interpretação dos símbolos matemáticos;
- Execução das 4 operações básicas envolvendo
números inteiros e números fracionários.
- Interpretação e expressão matemática das questões
problemas propostas.

Jim, Jackeline e Graziela

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

PD1

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

Matemática

Jim, Jackeline e Graziela

Grandezas matemáticas

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

Razão entre grandezas de espécies diferentes
• Grandezas diretamente e inversamente proporcionais.

CONTEÚDO

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS
- Participação em aulas on line.
- Resolução dos exercícios
4º
propostos na plataforma e nas
atividades impressas
CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA
- Unidades de medidas.
BIMESTRE

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO – BLOCO I (8° e 9° ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 8° ano (x) 9° ano

Feedback – Coordenação e
Supervisão

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO I (8° e 9° ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 8° ano (x) 9° ano
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS
DISCIPLINAS /E OU
CONTEÚDO
BIMESTRE
PARA AVALIAR AS
ÁREAS AFINS
APRENDIZAGENS
- Participação em aulas on line.
- Proporcionalidade entre grandezas matemáticas.
- Resolução dos exercícios
3º
- Padronização de medidas
propostos na plataforma e nas
atividades impressas
CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
DISCIPLINA
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
RESPONSÁVEL
DIAGNÓSTICA
Representação de números racionais e números reais.
- Domínio de números reais.
Matemática
- Proporcionalidade entre grandezas matemáticas.
- Execução de problemas envolvendo as 4
- Padronização de medidas
operações básicas.
Professores Responsáveis: Josana e Márcio.

Feedback – Coordenação e
Supervisão

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO I (8° e 9° ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 8° ano (x) 9° ano
DISCIPLINA
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
CONTEÚDO
BIMESTRE
PRINCIPAL
AVALIAR AS APRENDIZAGENS
- Participação em aulas on line.
- Resolução dos exercícios
PD1
- Equações de primeiro e segundo grau.
2º
propostos na plataforma e nas
atividades impressas
CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
DISCIPLINA
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO
AVALIAÇÕES INTERDISCIPLINARES E
RESPONSÁVEL
DIAGNÓSTICA
- Interpretação e conversão de enunciados em
Matemática
Representação de números racionais e números reais.
simbologia matemática;
- Domínio das 4 operações básicas.
Professores Responsáveis: Josana e Márcio.

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Professores Responsáveis: Josana e Márcio.

Matemática

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS
SIMILARES

PD1

PRINCIPAL

Jim, Jackeline e Graziela

Jim, Jackeline e Graziela

●
●

CONTEÚDO

Jim, Jackeline e Graziela

●
●

●
●
●

Leituras de diversos textos;
Exercícios escritos;
Avaliação bimestral.

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS APRENDIZAGENS

Jim, Jackeline e Graziela

●
●
●

Leituras de diversos textos;
Trabalhos em duplas e grupos;
Exercícios escritos;
CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA
3º

Jim, Jackeline e Graziela

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 8º ano ( x ) 9º ano
DISCIPLINA
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
CONTEÚDO
BIMESTRE
PRINCIPAL
AVALIAR AS APRENDIZAGENS
● Textos.
❖ Patrimônio Cultural
Patrimônio Material e Imaterial
● Leitura de Imagens.
● Vídeos.
● Portfólio.
❖ Histórias em Quadrinhos
PD3
1º
❖ Imagens que contam histórias/Narrativas Visuais
● Estudo Dirigido.
● Reagrupamentos.
❖ Narrativas Cotidianas
❖ Criação de Personagens
● Contratos Didáticos.
❖ Tirinhas
● Trabalhos práticos e

Feedback – Coordenação e Supervisão

DISCIPLINAS /E OU ÁREAS
AFINS

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO – BLOCO II ( 8º e 9º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 8º ano ( x ) 9º ano
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS
CONTEÚDO
BIMESTRE
APRENDIZAGENS
● Leituras de diversos textos;
● Leitura de texto
● Trabalhos em duplas e grupos;
4º
● PD2
● Produção de texto: Fanpage e
● Exercícios escritos;
Notícias
● Avaliação bimestral.
Professores Responsáveis: Karla

Feedback – Coordenação e Supervisão

PD2

Leitura de texto
Produção de texto: textos
instrucionais e Carta
DISCIPLINA
CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI
RESPONSÁVEL
REDISTRIBUÍDO
Professores Responsáveis: Karla

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

●

2°

BIMESTRE

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 8º ano ( x ) 9º ano
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS
CONTEÚDO
BIMESTRE
APRENDIZAGENS

Feedback – Coordenação e Supervisão

Leitura de textoPD2
Produção de texto: Fábula e
Entrevista
Professores Responsáveis: Karla

DISCIPLINA
PRINCIPAL

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 8º ano ( x ) 9º ano

Feedback – Coordenação e Supervisão

DISCIPLINA
PRINCIPAL

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 8º ano ( x ) 9º ano
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AVALIAR AS
CONTEÚDO
BIMESTRE
APRENDIZAGENS
● Leitura de texto
● Leituras de diversos textos;
PD2
1º
● Produção de texto- Tirinha ou HQ e
● Apresentações com recursos digitais;
Campanha publicitária
● Exercícios escritos;
Professores Responsáveis: Karla

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Professores Responsáveis: Josana e Márcio.

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO OU QUE
SERÁ DADO NO MESMO BIMESTRE

Caricatura
Biografia de Maurício de Sousa
Artes Gráficas/Revistas/Propaganda/Publicidade.
Moda e Marketing.

DISCIPLINA
PRINCIPAL

Literatura.
Gramática.

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

Literatura de Cordel.
Estudos de Gravura – xilogravura, litogravura, etc.
Biografia de Victor Muniz.
Biografia de Athos Bulcão.
Escultura – técnicas e materiais.
Biografia de Jeff Koons e Frans Krajcberg.
Escultores e a história da arte.
Arte em cerâmica.
Arte Cinética.
Arte em papel/Origami e Kirigami.

CONTEÚDO

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

Dança – conceito e forma de expressão corporal.
Grau de energia, velocidade, trajetória do movimento.
Audição x ritmo corporal – o sentido musical.
Sons ambientais, incidentais, ruídos e silêncio.
Sensações e emoções na dança.
Estudo dos ritmos e gêneros de dança.
Danças típicas e folclóricas; clássicas; contemporâneas.

CONTEÚDO

ARTE
EDUCAÇÃO FÍSICA
MÚSICA
FÍSICA
CIÊNCIAS

Movimento corporal.
Coordenação motora.
Ritmo corporal.
Estudos da anatomia do movimento.
Conhecimentos básicos de música (ritmo, compasso, pulsação).
Sons, silêncio, ruídos, ondas sonoras, etc.
Professores Responsáveis: Renata.

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

PD3

Jim, Jackeline e Graziela

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS
● Textos.
● Vídeos.
● Estudo de imagens.
● Portfólios.
● Atividades práticas e
2º
teóricas.
● Trabalhos individuais e em
grupos (quando retornarmos
às aulas presenciais).
● Reagrupamento.
● Contrato Didático.
CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIAÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA
Letramento.
Leitura e Interpretação de texto.
BIMESTRE

Letramento.
Leitura e Interpretação de texto.

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS
● Textos.
● Vídeos.
● Filmes.
● Portfólios.
● Estudos Dirigidos.
● Atividades práticas e teóricas.
3º
● Exercícios corporais (quando
retornarmos às aulas presenciais).
● Criação de coreografia (quando
retornarmos às aulas presenciais).
● Apresentação (quando retornarmos
às aulas presenciais).
● Trabalhos em grupo e individuais.
CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA AVALIÇÕES
INTERDISCIPLINARES E DIAGNÓSTICA
BIMESTRE

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 8º ano ( x ) 9º ano

Feedback – Coordenação e
Supervisão

Narrativa.
Geometria.
Estudo do Movimento/Peso/Noção Espacial.
Professores Responsáveis: Renata.

CIÊNCIAS
MATEMÁTICA.

ARTE
PORTUGUÊS

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

PD3

Jim, Jackeline e Graziela

Letramento.
Leitura e Interpretação de texto.

teóricos.
Atividades individuais e em
grupo (quando retornarmos
ao presencial).
CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA
●

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – PLANEJAMENTO – BLOCO II (8º e 9º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 8º ano ( x ) 9º ano

Feedback – Coordenação e
Supervisão

HISTÓRIA,
PORTUGUÊS,
LITERATURA, ARTE.

Elementos das Histórias em Quadrinho.
Gramática.
Narrativas.
Aspectos históricos e culturais dos patrimônios materiais e imateriais.
Professores Responsáveis: Renata.

DISCIPLINAS COM
CONTEÚDOS
SIMILARES

❖
❖
❖
❖

DISCIPLINAS /E OU
ÁREAS AFINS

CONTEÚDO EM COMUM QUE FOI REDISTRIBUÍDO

Racismo.
Racismo Estrutural.
Preconceito de Gênero.
Feminismo.
Preconceito Social/Econômico.
Preconceito Religioso.
Juventude x Velhice – Questões e preconceito à Terceira Idade.

CONTEÚDO

Feedback – Coordenação e
Supervisão
Jim, Jackeline e Graziela

Escravidão e Abolição.
História do Negro Brasileiro.
HISTÓRIA.
O papel e o valor da mulher na sociedade.
PORTUGUÊS
Diferenças sociais e suas classes.
ARTE
Dinheiro, raça, gênero e oportunidades.
SOCIOLOGIA
Religiões e suas diferenças.
FILOSOFIA
A visão da velhice na sociedade.
Direitos x Deveres x Igualdade.
Professores Responsáveis: Renata.

DISCIPLINA
RESPONSÁVEL

PD3

Jim, Jackeline e Graziela

Letramento.
Leitura e Interpretação de texto.

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA
AVALIAR AS APRENDIZAGENS
● Textos.
● Vídeos.
● Estudo de imagens.
● Portfólios.
● Atividades práticas e
teóricas.
● Trabalhos individuais e em
4º
grupos (quando retornarmos
às aulas presenciais).
● Reagrupamento.
● Contrato Didático.
● Apresentações (quando
retornarmos às aulas
presenciais).
CONTEÚDOS PRÉ- REQUISITOS PARA
AVALIÇÕES INTERDISCIPLINARES E
DIAGNÓSTICA

BIMESTRE

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL - PLANEJAMENTO – BLOCO II ( 8º e 9º ANOS) – 2021/2022
Ano: ( ) 8º ano ( x ) 9º ano

Feedback – Coordenação e
Supervisão

