Plano de Estudos
1ª Etapa – 2017

6º ANO

LÍNGUA PORTUGUESA
CONTEÚDO DA ETAPA
TEMAS OU ASSUNTOS QUE SERÃO
TRABALHADOS:






























No mundo da fantasia (O conto
maravilhoso e suas características)
Textos e interpretações textuais
Tipos de frases
Tipos de narrador
Linguagem verbal e não verbal
Anúncio publicitário- Exercícios
O código linguístico
Fonema e letra
As variedades linguísticas
Norma-padrão e variedade de
prestígio.
A língua portuguesa no mundo
Tipos de variações linguísticas
Estudo de texto- A linguagem do
texto
O dicionário: palavras no contexto
Texto, discurso, gêneros do discurso
Enunciado, texto e discurso
Texto instrucional: receita
Semântica e discurso
Anúncio publicitário
Texto e estudo de texto narrativo
História em quadrinhos
Interjeições
O substantivo
Classificação dos substantivos
O substantivo na construção do texto
Texto e estudo do texto: A mala de
Hanna.
O diálogo O adjetivo
Classificação dos adjetivos
O adjetivo na construção do texto
Dígrafo e encontro consonantal

HABILIDADES
DESENVOLVIDAS:



















QUE

SERÃO

Distinguir o tema; distinguir fato de
opinião.
Comparar textos, buscando
semelhanças e diferenças quanto às
ideias e à forma.
Desenvolver habilidades de leitura de
textos não verbais.
Conhecer, observar, produzir e
recriar o conto maravilhoso de
acordo com as características do
gênero e as condições da situação de
produção.
Desenvolver habilidades de leitura de
textos e desenvolver habilidades de
expressão, opinião e argumentação
orais.
Identificar um texto e suas unidades
menores, como o parágrafo e a frase.
Reconhecer linguagens verbal e nãoverbal.
Conceituar linguagem, língua, código,
interlocutor, variedade linguística,
norma-padrão, texto, discurso,
gêneros do discurso, intencionalidade
discursiva, fonema e letra.
Reconhecer influências sofridas pela
língua;
Perceber as mudanças pelas quais a
língua portuguesa passa;
Reconhecer as várias manifestações
linguísticas presentes no território
nacional;
Conhecer a estrutura do dicionário e
saber consultá-lo de modo rápido e
eficiente.
Conceituar linguagem, língua, código,
interlocutor, texto, discurso, gêneros
do
discurso,
intencionalidade
discursiva.




















Reconhecer as características do
gênero instrucional.
Reconhecer
e
identificar
as
características de um anúncio
publicitário.
Identificar o tema/tópico central de
uma narrativa.
Reconhecer conto popular em prosa
e identificar as suas características;
Identificar os elementos e momentos
da narrativa presentes no conto.
Conhecer a natureza da linguagem
das histórias em quadrinhos e
desenvolvê-la a partir de projetos de
produção de texto
Conceituar substantivo e adjetivo.
Identificar e classificar substantivos.
Desenvolver habilidades de leitura de
textos e desenvolver habilidades de
expressão, opinião e argumentação
orais.
Identificar e classificar adjetivos.
Apropriar-se das regras notacionais
da
língua:
dígrafo,
encontro
consonantal e vocálico
Desenvolver habilidades de leitura de
textos e desenvolver habilidades de
expressão, opinião e argumentação
orais.
Reconhecer palavras variáveis e
palavras invariáveis;
Reconhecer e classificar substantivos.
Apropriar-se das regras notacionais
da
língua:
dígrafo,
encontro
consonantal e vocálico.

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A 1ª ETAPA
PROVA PARCIAL = 10,0 pontos
PROVA TRIMESTRAL = 10,0 pontos
DIMENSÃO ATITUDINAL = 3,0 pontos
DIVERSIFICADAS = 7,0 pontos
Atividades diversificadas:






"Trabalho interdisciplinar com o
livro paradidático "Meninos da
Planície"
Trabalho interdisciplinar “Bola na
rede”. Livro paradidático: “Prezado
Ronaldo”.
Atividades realizadas durante a
etapa nas aulas de Língua
Portuguesa e Redação.



MATEMÁTICA
CONTEÚDO DA ETAPA
TEMAS OU ASSUNTOS QUE SERÃO
TRABALHADOS:
 NÚMEROS NATURAIS
o Coleta e organização de dados
o Gráficos
o Tabelas
 FORMAS PLANAS E NÃO PLANAS
o Poliedros e corpos redondos
o Polígonos
HABILIDADES
DESENVOLVIDAS:











QUE





SERÃO

Conhecer os sistemas de numeração
de algumas civilizações e relacionálos com o nosso Sistema de
Numeração Decimal.
Identificar e escrever números no
Sistema de Numeração Decimal em
ordens maiores como o bilhão,
trilhão, etc.
Reconhecer padrão de sequências
numéricas;
Ler e interpretar problemas de
diferentes
estruturas
textuais:
gráficos, tabelas, figuras, esquemas,
representações métricas, textos
instrucionais e informativos;
Resolver operações utilizando o
cálculo
(estimativo,
mental,
algorítmico, calculadora)
em
situações problemas significativas
para o aluno;
Conhecer as propriedades das
operações
(soma,
subtração,
multiplicação e divisão), relacioná-las
com o sistema de numeração e com
os procedimentos de
cálculo
(estimativo, mental, algorítmico,
calculadora);













Resolver operações utilizando o
cálculo
(estimativo,
mental,
algorítmico, calculadora)
em
situações problemas significativas
para o aluno;
Conhecer as propriedades das
operações
(soma,
subtração,
multiplicação e divisão), relacioná-las
com o sistema de numeração e com
os procedimentos de
cálculo
(estimativo, mental, algorítmico,
calculadora);
Resolver problemas que envolvam a
combinação das quatro operações
com números naturais utilizando
diferentes estratégias;
Aplicar uma ordem de operações ao
resolver
expressões
numéricas
envolvendo
números
naturas:
potências
raízes,
multiplicação,
divisão, adição e subtração
Resolver operações utilizando o
cálculo
(estimativo,
mental,
algorítmico, calculadora)
em
situações problemas significativas
para o aluno;
Resolver operações utilizando o
cálculo
(estimativo,
mental,
algorítmico, calculadora)
em
situações problemas significativas
para o aluno;
Conhecer as propriedades das
operações
(soma,
subtração,
multiplicação e divisão), relacioná-las
com o sistema de numeração e com
os procedimentos de
cálculo
(estimativo, mental, algorítmico,
calculadora);
Resolver operações utilizando o
cálculo
(estimativo,
mental,
algorítmico, calculadora)
em
situações problemas significativas
para o aluno;
Aplicar uma ordem de operações ao
resolver
expressões
numéricas
envolvendo
números
naturas:











potências
raízes,
multiplicação,
divisão, adição e subtração.
Relacionar
a
construção
dos
algoritmos das operações (soma,
subtração, multiplicação e divisão) e
os procedimentos de cálculo mental;
Resolver problemas que envolvam a
combinação das quatro operações
com números naturais utilizando
diferentes estratégias;
Analisar relações e propriedades
geométricas em figuras espaciais,
relativas a: faces, vértices e arestas
de sólidos, perpendicularismo e
paralelismo;
Analisar relações e propriedades
geométricas em figuras planas,
relativas a ângulos e lados de
polígonos;
Classificar polígonos regulares e seus
elementos;
DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A 1ª ETAPA
PROVA PARCIAL = 10,0 pontos
PROVA TRIMESTRAL = 10,0 pontos
DIMENSÃO ATITUDINAL = 3,0 pontos
DIVERSIFICADAS = 7,0 pontos
Atividades diversificadas:

Exercícios em sala/para casa - 2,0
pontos

Atividades do portfólio - 3,0 pontos



GEOGRAFIA
CONTEÚDO DA ETAPA
TEMAS OU ASSUNTOS QUE SERÃO
TRABALHADOS:

















O que é Geografia
Espaço natural e geográfico
Lugar geográfico
Território
Sociedade e trabalho
Geografia e Turismo
Orientação no espaço geográfico
Localização no espaço geográfico
A altitude
Introdução à Cartografia
Representação da Terra
Tipos de mapa
As escalas em mapas
Representação gráfica do relevo
A Terra no Sistema Solar
A Terra em movimento

HABILIDADES
DESENVOLVIDAS:



Robótica - 2,0 pontos






QUE

SERÃO

Conhecer as diferentes categorias da
Geografia.
Analisar de maneira crítica as
interações da sociedade com o meio
físico, levando em consideração
aspectos históricos e(ou) geográficos.
Reconhecer o espaço geográfico
como produto da ação humana sobre
a natureza, identificando os principais
agentes sociais envolvidos na
dinâmica e na transformação das
paisagens.
Aplicar o sistema de coordenadas
geográficas para determinar a
posição absoluta dos lugares.
Dominar as linguagens gráficas,
cartográfica, corporal e iconográfica
para obter informações e representar










a espacialidade dos fenômenos
geográficos.
Compreender e aplicar os conceitos
cartográficos (escala, legenda, ponto
de referência, imagem bi e
tridimensional, visão vertical e
oblíqua, direção e orientação) no
desenvolvimento da leitura e
interpretação de mapas, tabelas,
gráficos e fontes documentais.
Compreender e aplicar os conceitos
cartográficos (escala, legenda, ponto
de referência, imagem bi e
tridimensional, visão vertical e
oblíqua, direção e orientação) no
desenvolvimento da leitura e
interpretação de mapas, tabelas,
gráficos e fontes documentais.
Compreender e aplicar os conceitos
cartográficos (escala, legenda, ponto
de referência, imagem bi e
tridimensional, visão vertical e
oblíqua, direção e orientação) no
desenvolvimento da leitura e
interpretação de mapas, tabelas,
gráficos e fontes documentais.
Conhecer a história da Terra e sua
relação
com
os
fenômenos
geológicos.
Relacionar a forma da Terra e o
movimento de rotação com a
definição de horários locais e as
características
observadas
no
planeta.

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A 1ª ETAPA
PROVA PARCIAL = 10,0 pontos
PROVA TRIMESTRAL = 10,0 pontos
DIMENSÃO ATITUDINAL = 3,0 pontos
DIVERSIFICADAS = 7,0 pontos
Atividades diversificadas:








Elaboração de mapa mental – 1,0
ponto (Será observada a presença de
elementos do mapa e de pontos de
referência dos lugares escolhidos
pelos alunos, além da estética e
pontualidade da entrega.)
Atividades em sala e em casa – 2,0
pontos (pontuação destinada à
realização de tarefas.)
Votador – 2,0 pontos (Atividade
interdisciplinar relacionada ao filme
Bee Movie, envolvendo Ciências,
Geografia e Inglês.)
Mão na massa – atividades práticas
da Geografia
a) Construção e uso de uma
bússola – 1,0 ponto
b) Construção de um planeta
(formato geoide) – 1,0 ponto

HISTÓRIA
CONTEÚDO DA ETAPA
TEMAS OU ASSUNTOS QUE SERÃO
TRABALHADOS:


UNIDADE 1 – HISTÓRIA, CULTURA E
PATRIMÔNIO



Capítulo 1 – História e fontes
históricas.
o Introdução
aos
estudos
históricos (O que a história
estuda; As fontes da história;
História e conhecimento).
o Introdução
aos
estudos
históricos (Quem faz a história).



Capítulo 2 – Cultura, patrimônio e o
tempo.
o Trabalhar
os
conceitos
(definição) dos termos “cultura”,
“etnia”, “cultura material”,
“cultura
imaterial”,
“etnocentrismo”, “patrimônio
cultural”. Mostrar para os alunos
como os conceitos trabalhados
estão inseridos no estuda da
história.
o A identidade cultural do
brasileiro (Um povo multiétnico
e multicultural – Valorização das
matrizes culturais indígenas e
africanas).
o O Tempo (Tempo Natural;
Tempo
Histórico;
Tempo
Cronológico).
o O Tempo (A necessidade de
marcar o tempo; Diferentes
formas e instrumentos de
medição do tempo).
o O Tempo (Diferentes culturas,
diferentes calendários – O
calendário cristão; o calendário
judaico e o calendário islâmico).
o A Divisão Tradicional da História.



UNIDADE 2 – O LEGADO DOS
NOSSOS ANTEPASSADOS



Capítulo 3 – Os primeiros povoadores
da Terra
o Diferentes teorias sobre a
origem do ser humano.
o Os primeiros hominídeos e o
processo de humanização – A
evolução do ser humano.
o A Pré-História (Periodização da
Pré-História; A vida e as
realizações do homem na PréHistória).



Capítulo 4 – A “Pré-História”
Brasileira
o Dá
África
para
outros
continentes; As hipóteses sobre
a origem do homem americano.
o A arqueologia e as descobertas
da presença humana na
América; Os habitantes das
terras americanas (Animais
Gigantes).
o Os diferentes povos “précabralinos” – caçadores e
Coletores (O povo de Lagoa
Santa; O povo de Umbu; Os
povos dos Sambaquis) /
Agricultores e Ceramistas da
Amazônia (A cultura marajoara).



Capítulo 5 – Os indígenas: diferenças
e semelhanças
o Povos Indígenas da América e
Povos Indígenas do Brasil.

HABILIDADES
DESENVOLVIDAS:


QUE

SERÃO

Reconhecer a História como uma
ciência; perceber e conhecer a
instrumentalização
e
os
procedimentos que os historiadores





















utilizam para reconstruir o passado
histórico; compreender que na
história
não
existe
verdades
absolutas ou eternas.
Conhecer
outras
áreas
do
conhecimento que auxiliam o
historiador na reconstrução da
história (arqueologia. Paleontologia e
antropologia).
Compreender que o presente é um
reflexo do passado.
Perceber e reconhecer que a história
não é feita por heróis ou por grandes
personalidades; todos nós somos
agentes construtores da história;
cada pessoa é um sujeito histórico.
Conhecer os conceitos de “cultura”,
“etnia”, “cultura material”, “cultura
imaterial”,
“etnocentrismo”,
“patrimônio cultural”.
Perceber e reconhecer que o povo
brasileiro é multiétnico, por isso,
multicultural.
Reconhecer as principais matrizes
culturais que contribuíram para a
formação da identidade cultural dos
brasileiros.
Reconhecer a cultura como elemento
formador da identidade cultural.
Valorizar a diversidade cultural.
Compreender a noção de tempo e
suas dimensões: duração, sucessão e
simultaneidade, e as permanências e
transformações.
Identificar e compreender a diferença
entre tempo geológico, tempo
histórico, tempo cronológico e tempo
psicológico.
Reconhecer o papel e luta das
mulheres pela igualdade de direitos
em relação aos homens.
Identificar e considerar criticamente
os conceitos que delimitam os
períodos da História (Pré-História,





















História Antiga, Idade Média, História
Moderna, História Contemporânea).
Ler e analisar textos históricos,
utilizando corretamente os conceitos
da disciplina em estudo.
Conhecer e reconhecer a existência
de diversas explicações sobre a
origem do ser humano; comparar e
confrontar diferentes visões e
explicações acerca de um mesmo
fato ou processo histórico.
Perceber que a Pré-História é um
período que compreende milhões de
anos e que é dividida em três
subperíodos.
Conhecer como era o cotidiano das
comunidades humanas durante a
Pré-História, assim como suas
realizações
e
implicações
no
desenvolvimento humano.
Reconhecer o continente africano
como berço da humanidade.
Conhecer e entender as diferentes
explicações científicas sobre a origem
do homem americano.
Reconhecer a importância do
trabalho
da
arqueologia
na
construção
e
afirmação
do
conhecimento histórico.
Perceber e reconhecer que o
continente americano já era habitado
(povoado) bem antes da chegada dos
europeus.
Conhecer alguns elementos que
conferiam identidade às culturas
“pré-cabralinas”.
Reconhecer formas de produzir e a
diversidade das relações de trabalho
em uma sociedade ou povo
especificado.
Relacionar sociedade e natureza,
reconhecendo suas interações na
organização do espaço, em diferentes
contextos histórico-geográficos.









Conhecer os principais elementos
que
conferiam
identidade
e
caracterizavam a cultura indígena no
Brasil Pré-Cabralino.
Perceber que embora as culturas
indígenas
pré-cabralinas
apresentassem muitas semelhanças,
os povos indígenas eram diferentes, e
cada um possuía a sua própria
identidade.
Caracterizar as atividades econômicas
e
as
relações
de
trabalho
predominantes em uma sociedade ou
povo.
Reconhecer e relacionar as alterações
ocorridas nas relações de trabalho e
de produção ao contexto político e
econômico de uma época, país ou
região.
DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A 1ª ETAPA
PROVA PARCIAL = 10,0 pontos
PROVA TRIMESTRAL = 10,0 pontos
DIMENSÃO ATITUDINAL = 3,0 pontos
DIVERSIFICADAS = 7,0 pontos
Atividades diversificadas:

Atividade
Diversificada
–
Desenvolvimento de Trabalho
Interdisciplinar – “Mulheres que
Inspiram”: 2,0 pontos

Atividade
Diversificada
(Interpretação de Texto – A história
e o Tempo): 2,0 pontos

Atividade
Diversificada
–
Desenvolvimento de Trabalho
Interdisciplinar – “Parque Estadual
do Sumidouro”: 3,0 pontos

LÍNGUA INGLESA
CONTEÚDO DA ETAPA
TEMAS OU ASSUNTOS QUE SERÃO
TRABALHADOS:




Revisão
Personal Pronouns
To be Verb





Unit 1 – lesson 1
Introducing Yourself
Simple Present: be and Personal
Pronouns




Unit 1 – lesson 2
Talking about nationality and
age
Saying the time
Simple Present: be
Questions: Who…? Where…?
How old…? What…?










Review
Unit 1 – lesson 3
Asking about names
Simple Present: be questions
and negative







Unit 1 – lesson 3
Asking about name
Simple Present: be questions
and negative
Unit 1 – lesson 4
Integrated Skills






Unit 2 – lesson 1
Talking about possessions
This/that
Indefinite article






Unit 2 – lesson 2
Saying the time
Describing places
These/those




Plural nouns
Question: When...?





Unit 2 – lesson 3
Talking about your family
Possessive adjectives




Unit 2 – lesson 4
Integrated Skills

















Review / adjustments
HABILIDADES
QUE
DESENVOLVIDAS:



SERÃO

Atingir conhecimento metalinguístico
e domínio consciente de regras
gramaticais.
Produzir frases, parágrafos, diálogos
e textos, empregando mecanismos
básicos de coesão e coerência
gramatical e lexical.
Associar vocábulos e expressões de
um texto em LEM ao seu tema.
Utilizar os conhecimentos da LEM e
de seus mecanismos como meio de
ampliar as possibilidades de acesso a
informações, tecnologias e culturas.
Inferir o significado de palavras e
expressões desconhecidas com base
na temática do texto, no uso do
contexto e no conhecimento
adquirido de regras gramaticais e de
aspectos lexicais.
Identificar informação específica,
ideia geral e tópico do texto.
Atingir conhecimento metalinguístico
e domínio consciente de regras
gramaticais.
Produzir frases, parágrafos, diálogos
e textos, empregando mecanismos
básicos de coesão e coerência
gramatical e lexical.
Localizar informações explícitas e
inferir informações implícitas em um
texto.

Associar vocábulos e expressões de
um texto em LEM ao seu tema.
DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A 1ª ETAPA
PROVA PARCIAL = 10,0 pontos
PROVA TRIMESTRAL = 10,0 pontos
DIMENSÃO ATITUDINAL = 3,0 pontos
DIVERSIFICADAS = 7,0 pontos
Atividades diversificadas:

Classroom and Homework
Activities: 3.5 pontos

Reading and Writing: 3.5 pontos
OBS: As atividades diversificadas acima poderão
ser avaliadas em dois ou mais trabalhos.




LÍNGUA ESPANHOLA
CONTEÚDO DA ETAPA

La vivienda en España.
El correo electrónico.

TEMAS OU ASSUNTOS QUE SERÃO
TRABALHADOS:

HABILIDADES
DESENVOLVIDAS:

Unidad 0: Así somos

El alfabeto.

Léxico referido a la clase.

Los signos de interrogación: punto,
punto y coma, coma, suspensivos,
exclamación, interrogación, comillas,
raya, etc.

El mundo hispano.




Unidad 1: Hola, ¿qué tal?

Los verbos ser, tener y llamarse.

Los artículos determinados e
indeterminados.

Los interrogativos.

Tú y usted.

Nacionalidades/Nombres de los
países.

Profesiones/profesionales.

Meses del año y meses. Cardinales
hasta cien/ciento.

Letras y sonidos en español.
Contenido sociocultural
Texto: La escuela de idioma.

El español en el mundo.

Las lenguas de España.
Unidad 2: Estás en tu casa.

Verbos de la 1ª/2ª/3ª conjugación.

El género y el número.

El adjetivo calificativo: concordancia.

El verbo estar.

Cuál, de qué.

Los colores/la casa

(repaso)Cardinales hasta cien/ciento
Contenido sociocultural
Texto: Los problemas de Raquel









QUE

SERÃO

Discriminar información
Preguntar el significado de una
palabra.
Preguntar cómo se dice algo en otra
lengua.
Pedir aclaraciones y repeticiones.
Deletrear.
Saludar, presentarse y despedirse.
Pedir y dar información personal.
Expresar opinión y preferencia.
Describir objetos y lugares.
DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A 1ª ETAPA
PROVA PARCIAL = 10,0 pontos
PROVA TRIMESTRAL = 10,0 pontos
DIMENSÃO ATITUDINAL = 3,0 pontos
DIVERSIFICADAS = 7,0 pontos
Atividades diversificadas:

Prova auditiva – 3,0 pontos

Ejercicios diversos en hojas y
cuaderno – 2,0 pontos

Trabajo con dicionário – 2,0 (1,0 +
1,0)



CIÊNCIAS
CONTEÚDO DA ETAPA
TEMAS OU ASSUNTOS QUE SERÃO
TRABALHADOS:





Capítulo 1: O que a ecologia estuda
Capítulo 2: A teia alimentar
Capítulo 3: Relação entre os seres
vivos
Capítulo 9: Os estados físicos da água

HABILIDADES
DESENVOLVIDAS:















QUE

SERÃO

Compreender conceitos ecológicos.
Diferenciar aspectos bióticos e
abióticos.
Sistematizar os conceitos aprendidos
e aplicá-los em atividades.
Compreender, discutir e aplicar
conceitos
anteriores
(Conceitos
ecológicos).
Relacionar ecologia e aspectos
fisiológicos
dos
seres
vivos
(Fotossíntese, respiração celular).
Compreender, discutir e aplicar
conceitos
anteriores
(Conceitos
ecológicos).
Relacionar ecologia e aspectos
fisiológicos
dos
seres
vivos
(Fotossíntese, respiração celular).
Classificar os seres vivos observando
o nicho ecológico de cada um.
Organizar as informações inferidas e
discuti-las em grupos.
Organizar informações e conceitos e
trabalhar em grupos.
Compreender
informações
relacionadas
aos
conceitos
estudados.
Aplicar conhecimentos de forma
sistematizada.
Inferir as primeiras informações
sobre física e química.

Aplicar conhecimentos de forma
sistematizada.
DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A 1ª ETAPA
PROVA PARCIAL = 10,0 pontos
PROVA TRIMESTRAL = 10,0 pontos
DIMENSÃO ATITUDINAL = 3,0 pontos
DIVERSIFICADAS = 7,0 pontos
Atividades diversificadas:

Trabalho interdisciplinar: 3,0 pontos

Laboratório a atividades investigativas:
2,0 pontos

Votador interdisciplinar Ciê/Geo/Ing:
2,0 pontos

ENSINO RELIGIOSO
CONTEÚDO DA ETAPA

TEMAS OU ASSUNTOS QUE SERÃO
TRABALHADOS:









Diversidade Cultural e Humana.
Cultura
como
criação/invenção
humana.
A beleza da diversidade.
Dia Internacional da Mulher: trabalho
interdisciplinar
“Mulheres
que
inspiram” (Ens. Relig., História e
Arte).
A beleza da diversidade.
Cinema e biodiversidade: trabalho
interdisciplinar
com
Ciências,
Geografia, Inglês e Espanhol.
HABILIDADES
DESENVOLVIDAS:











QUE

SERÃO

Conhecer o grupo e o percurso que
iremos construir.
Aprender o significado de cultura
como criação/invenção humana.
Compreender que, sendo a cultura
uma criação que emerge (nasce) da
identidade de um povo, não existe
cultura superior e inferior, mas
culturas diferentes.
Perceber os confrontos e tensões
culturais presentes em nossa
sociedade;
Refletir sobre a luta dos grupos
socioculturais minoritários (funk, hip
hop, cultura negra e indígena) por
igualdade e representatividade.
Identificar, na história individual e
coletiva, mulheres cujas vidas foram
importantes e inspiradoras.
Refletir sobre a importância de
acolher e reconhecer às diferenças (o
direito à diferença), sendo esta uma
condição fundamental para uma








cultura de paz, diálogo, justiça e
fraternidade.
Reconhecer que somos diferentes e
que a diversidade é a nossa maior
riqueza.
Conhecer as diferentes culturas que
fazem parte da nossa identidade
pessoal.
Identificar elementos importantes
das
diferentes
culturas
que
constituem a nossa identidade.
Reconhecer e apresentar elementos
importantes das culturas presentes
no Brasil.
Utilizar os conhecimentos adquiridos
e as habilidades construídas para
resolução de questões objetivas e
discursivas.
Refletir sobre situações que dizem
respeito ao cuidado e a defesa da
biodiversidade no Brasil.
DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A 1ª ETAPA
DIMENSÃO ATITUDINAL: 3,0 PONTOS
AUTOAVALIAÇÃO: 3,0 PONTOS
AVALIAÇÃO TRIMESTRAL: 10,0 PONTOS
CADERNO: 4,0 PONTOS
ATIVIDADES DIVERSIFICADAS: 10,0 PONTOS

Trabalhos
em
grupo
(Dia
Internacional da Mulher e A beleza
da Diversidade). Cada trabalho valerá
5,0 pontos.

EDUCAÇÃO FÍSICA
CONTEÚDO DA ETAPA

ARTE
CONTEÚDO DA ETAPA

TEMAS OU ASSUNTOS QUE SERÃO
TRABALHADOS:

TEMAS OU ASSUNTOS QUE SERÃO
TRABALHADOS:










Normas da Educação Física
Conhecimento sobre o corpo
Jogos e brincadeiras
Dança
Introdução aos esportes




HABILIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS:











Reconhecer e adotar as regras da
disciplina;
Ampliar a vivência social e adquirir
hábitos saudáveis e de higiene
Ampliar conhecimentos sobre o
corpo
e
suas
possibilidades,
desenvolver hábitos saudáveis.
Desenvolver a coordenação viso
motora;
Aprender a trabalhar em equipe
Desenvolver a cultura corporal de
movimento e percepção musical
Aprender a trabalhar em equipe
Reconhecer e adotar as regras dos
Esportes propostos.
DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A 1ª ETAPA
DIMENSÃO ATITUDINAL = 3,0 pontos






Como e porque se faz arte
Conceitos estruturais da linguagem
plástica (estado geral dos elementos).
O ponto. Estudando um artista e
atividade prática.
A linha. Estudando um artista e
atividade prática.
Mulheres que inspiram nas artes.
Painéis de fotos.
A arte na pré-história, pinturas
rupestres. Textos, leitura de imagens.
Confecção
de
tintas
usando
pigmentos naturais.
Pintura, utilizando os pigmentos
naturais.
História em quadrinhos. Estudo de
elementos para criação de H.Q.

HABILIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS:










Reconhecer e adotar as regras da
disciplina;
Ampliar a vivência social e adquirir
hábitos saudáveis e de higiene
Ampliar conhecimentos sobre o
corpo
e
suas
possibilidades,
desenvolver hábitos saudáveis.
Desenvolver a coordenação viso
motora;
Aprender a trabalhar em equipe
Desenvolver a cultura corporal de
movimento e percepção musical
Aprender a trabalhar em equipe
Reconhecer e adotar as regras dos
Esportes propostos.

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A 1ª ETAPA
DIMENSÃO ATITUDINAL = 3,0 pontos
ATIVIDADES DIVERSIFICADAS = 27,0 pontos
 Criação de um quadro usando pontos
e linhas – arte linear: 7,0
 Confecção de pigmentos naturais: 4,0
pontos
 Pintura utilizando pigmentos naturais:
4,0 pontos
 Arte rupestre – pesquisa e painéis: 5,0
pontos
 História em quadrinhos: 7,0 pontos

