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A) TEMAS E TÓPICOS: 

 
1.História da Arte 
   1.1.Arte como produto cultural e histórico 
2. Linguagem visual 
3. Percepção visual 

 

B) OBJETIVOS: 

 Conhecer  a arte de Frédéri Bruly Bouabré. 

 Valorizar tipos diferentes de arte. 

 Comparar a arte de artistas estrangeiros com os brasileiros. 

 Identificar cores primárias e secundárias. 

 Conhecer as sensações causadas pelas cores. 

 Diferenciar os planos de uma pintura. 

 Conhecer as proporções de um corpo humano. 

 Diferenciar a paisagem rural e a urbana. 

 Reconhecer a paisagem e a marinha como gêneros da pintura. 
 

C) CONTEÚDO: 

1.Artistas de diferentes lugares do mundo: 
   1.1.Costa do Marfim: arte de Frédéric Bruly Bouabré. 
 
1.Artistas de diferentes lugares do mundo: 
   1.2.Índia: areias coloridas de Anish Kapoor; 
   1.3.Artistas anônimos que fazem arte nas areias de praias brasileiras ( modelagem). 
 
2. Linguagem visual: 

        2.1.Cores primárias e secundárias; 
        2.2. Cores quentes e frias. 

 
3. Percepção visual: 

 3.1.Planos; 
 3.2. Figura humana. 
 

4.Gêneros da pintura: 
4.1.Paisagem rural e urbana; 
4.2. Marinha. 
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D) PROCEDIMENTOS E RECURSOS: 
 

1. Em sala: 
 Apresentação do conteúdo através de aulas expositivas, imagens e PowerPoint; 
 Registro através de desenho e pintura. 
 Estudo do tema através dos desenhos, pinturas e colagens. 

 
2. Em casa: 

  Coleta de dados e registros sobre os temas abordados em sala;  
 
 

E) AVALIAÇÃO:  

A avaliação será tratada como ferramenta do processo de ensinar e aprender. Os dados 

coletados nas atividades de ensino e de aprendizagem serão analisados e orientarão o 

planejamento das atividades realizadas em sala de aula. 

 

Os conteúdos trabalhados serão cumulativos para efeito de ensino-aprendizagem e 

avaliação. 

       Distribuição de Conceitos 

  

A) Avaliação 

Serão aplicados conceitos fundamentados em: 

 Avaliação diária como processo de verificação da atividade proposta. 

 Compromisso com regras e combinados com a turma para o ano de 2017. 

 Cooperação com os encaminhamentos propostos nas aulas. 

B) Atividades cotidianas: 

 Atividades práticas solicitadas pela professora. 

 Socialização das coletas de dados estabelecidas para o desenvolvimento dos 
trabalhos da etapa. 

 
         As atividades cotidianas serão realizadas na escola, em duplas e individualmente, a partir 
de estudo orientado feito em casa e na escola. 
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A) TEMAS E TÓPICOS  
 

 SER HUMANO 
 Meu corpo no ambiente: identidade e inter-relações 

   

 RECURSOS NATURAIS E TECNOLOGIAS 
 Materiais – propriedades e transformações. 

 - Energia e desenvolvimento tecnológico. 

 
B) OBJETIVOS: 

 

 Saber que os seres humanos dependem dos recursos naturais para sobreviver. 

 Compreender que os metais são obtidos a partir dos minérios. 

 Identificar as propriedades dos metais, como condução de calor e eletricidade. 

 Identificar as diferentes matérias-primas dos produtos utilizados no dia a dia.  

 Conscientizar-se quanto ao consumo consciente e à produção desnecessária do lixo. 

 Compreender a importância da coleta seletiva do lixo, da reutilização de materiais e da 

reciclagem. 

 Identificar o tipo de energia necessária para o funcionamento das máquinas.  

 Estabelecer relações entre conhecimento científico, produção de tecnologia e condições 

de vida. 

 Compreender que o ser humano precisa encontrar maneiras de conviver 

harmoniosamente com o planeta, visando à sobrevivência das demais espécies e gerações 

futuras, por meio de atitudes que promovam o desenvolvimento sustentável. 
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C) DESCRITORES EM FOCO:  
 

  Associar o correto destino do lixo com a manutenção da saúde e prevenção de doenças. 

  Identificar as destinações do lixo, distinguindo processos de tratamento, reutilização ou 

reciclagem. 

  Avaliar benefícios econômicos, ambientais e relativos à saúde humana, devido à 

reciclagem do lixo. 

  Estabelecer relações entre qualidade de vida humana e condições saudáveis do 

ambiente, como a coleta de lixo e água tratada. 

 Identificar hábitos específicos de higiene ambiental, como recursos para coibir a 

proliferação de insetos e microrganismos. 

  Identificar recursos naturais renováveis e não renováveis. 

 Identificar alguns materiais de que são feitos os objetos – como madeira, barro, metal, 

tecido, borracha, plástico e suas origens.  

 Explicar a utilização de determinados materiais na confecção de objetos, considerando 

suas propriedades (condutibilidade elétrica e de calor, isolamento térmico, entre outros.) 

 Identificar os estados físicos dos materiais, como sólido, liquido e gasoso. 

  Reconhecer algumas atividades humanas (iluminação pública, telecomunicação, uso de 

eletrodomésticos, indústrias, informática) com a utilização de diferentes formas de 

energia. 

  Identificar os tipos de energia no funcionamento dos aparelhos domésticos, como 

ventilador, lâmpada, ferro, forno, radinho etc. 

  Relacionar algumas atividades humanas com a utilização de diferentes formas de 

energia. 

  Identificar formas de economizar energia. 

  Relacionar as transformações de energia que ocorrem em uma hidrelétrica. 

 

D)  CONTEÚDO: 
 

       SER HUMANO  

 

 Destino do lixo produzido em nosso país:  aterro sanitário, lixão a céu aberto, incinerador 

e usina de reciclagem. 

 Problemas gerados pela destinação inadequada do lixo.  

 Coleta seletiva. 

 Consumo e consumismo. 

 Relação entre consumo, produção de lixo e sustentabilidade. 

 Os cinco Rs. 

 

 

 

 



 

RECURSOS NATURAIS E TECNOLOGIAS  
 

 Recursos naturais renováveis e não renováveis.  
 Matéria-prima. 
 Sustentabilidade. 
 Minérios, metais e ligas metálicas. 
 Propriedade dos materiais. 
 Estados físicos dos materiais. 
 Invenções: ontem e hoje. 
 Tipos de energia.  
 Transformação de energia. 
 Circuito elétrico. 
 Funcionamento de uma hidrelétrica. 
 Atitudes que contribuem para evitar o desperdício de energia elétrica. 

 
E) PROCEDIMENTOS E RECURSOS: 

 
 1. Na escola 

 Experimentos. 
 Discussões. 
 Observações. 
 Produção de textos coletivos. 
 Exercícios e Avaliações. 

 
 2. Em casa 

 Exercícios. 
 Leitura prévia. 
 Experimentos.  

F) AVALIAÇÃO: 
 

A avaliação será tratada como ferramenta do processo de ensinar e aprender. Os dados 

coletados nas atividades de ensino e de aprendizagem serão analisados e orientarão o 

planejamento e replanejamento das atividades realizadas em sala de aula e fora dela pelos 

professores e alunos. 

Os conteúdos trabalhados serão cumulativos para efeito de ensino-aprendizagem e 

avaliação. 

 
DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

Avaliações: 

 Duas atividades pontuadas de 14 pontos cada uma. 
 
Atividades cotidianas: 

 Os demais 7 pontos serão distribuídos em atividades diversificadas no decorrer da etapa. 
  

As atividades cotidianas serão realizadas na escola, em duplas e individualmente, a 

partir de estudo orientado feito em casa e na escola. 
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A) OBJETIVOS: 

 

 Conceituar liderança. 

 Identificar pessoas que se tornaram líderes na humanidade. 

 Relacionar as diferentes formas de liderança a partir do contexto social. 

 Relacionar as consequências das ações de líderes da humanidade para a construção do 
bem comum. 

 Reconhecer a responsabilidade individual e coletiva em relação ao cuidado com a vida. 

 Identificar valores que favorecem a convivência em sociedade. 

 Inferir ações de cuidado e preservação de todas as formas de vida. 
 

B) CONTEÚDO: 
 

Cultura: liderança e participação. 
 

Corporeidade: valores que preservam a vida. 
 

C) AVALIAÇÃO: 
 

 Trabalhos em grupos; 

 Avaliação individual. 
 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 
 
a) Conceituação 

 
OT – Ótimo – 95 a 100% 
MB – Muito Bom – 85 a 94% 
B – Bom – 70 a 84% 
S – Suficiente – 60 a 69 % 
I – Insuficiente – 0 a 59% 

 

As atividades cotidianas serão realizadas na escola, em duplas e individualmente, a partir de 
estudo orientado feito em casa e na escola. 

 
setembro/ 2017 
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A) TEMAS E TÓPICOS 

 Espaço 
 Tempo 

 Escala 
 Representação 

 
B) OBJETIVOS  

 Ler, de maneira crítica, o espaço urbano como um todo.  
 Pesquisar dados sobre o município em que se vive.  
 Identificar os desafios das grandes cidades. 
 Identificar as autoridades responsáveis pela administração do município.  
 Identificar seu papel de cidadão.  
 Ler plantas e mapas. 
 Ler e traçar trajetos em plantas e mapas.  
 Desenvolver a localização por endereço e pela orientação com pontos cardeais.  
 Representar os elementos do espaço, utilizando escala e legenda.  
 Posicionar elementos do espaço a partir de rotações realizadas.  
 Observar e representar elementos do espaço em posições diferentes.  
 Posicionar objetos numa grade, a partir de suas coordenadas.  
 Construir, ler e analisar tabelas de dados a partir de pesquisas.  
 Utilizar os conceitos que registram o tempo que passa. 
 Interpretar dados de variações de tempo atmosférico. 
 Comparar dados de tabelas e ou figuras com registros de variações do tempo atmosférico. 
 Perceber as mudanças no tamanho dos elementos representados em diferentes escalas 

perceptivas. 
 Ler endereço e localizar elementos em grade. 

 
 
C) DESCRITORES EM FOCO 

 Identificar os componentes da administração municipal.  
 Associar os componentes da administração municipal às suas atribuições relativas ao 

espaço municipal.  
 Localizar-se utilizando a própria lateralidade.  
 Identificar pontos cardeais na rosa dos ventos.  
 Localizar elementos espaciais em mapas utilizando a rosa dos ventos (pontos cardeais).   
 Descrever itinerários utilizando-se de mapas.  
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 Localizar elementos espaciais em mapas, a partir da rosa dos ventos e legenda.  
 Identificar um ponto cardeal em mapas, a partir da observação do sol.  
 Identificar roteiro, em mapa, a partir da rosa dos ventos.  
 Calcular distâncias utilizando escala.  
 Representar elementos utilizando uma escala.  
 Identificar a posição de elementos, sobre um plano, de acordo com sua rotação.  
 Distinguir escalas temporais diversas.  
 Ordenar fenômenos, acontecimentos e fatos no tempo.  
 Analisar dados geográficos em uma tabela.  
 Analisar gráficos com dados geográficos diversos.  

 
 

D) CONTEÚDO 

 O Município: transformações e organização. 
 Administração do município.  
 Planta e mapas.  
 Localização: lateralidade, orientação pelos pontos cardeais, trajetos em plantas e grade 

de endereços.  
 Rotação.  
 Escala: distâncias, representação, redução e ampliação de elementos em malha 

quadriculada.   
 Tabelas e gráficos.  
 Tempo que passa: linha do tempo.  
 Tempo cronológico e atmosférico. 

 
 
E) PROCEDIMENTOS E RECURSOS 

1. Em sala 
 

 Atividades do livro.  
 Atividades coletivas, em grupo e individuais.  
 Atividades na multimídia:  

 administração do município;  
 leitura e traçado de trajetos em plantas;  
 leitura de documentos/fotografias;  
 representação de elementos a partir de rotação realizada.  

 Atividades práticas:  
 trajeto em grade de endereços;  
 rotação de elementos representados em maquetes. 

 
2. Em casa 

 

 Atividades do livro. 
 Atividades em folha.  
 Pesquisas orientadas.  
 Leitura prévia de textos.  

 

 

 



 

F) AVALIAÇÃO: 
 

A avaliação será tratada como ferramenta do processo de ensinar e aprender. Os 
dados coletados nas atividades de ensino e de aprendizagem serão analisados e 
orientarão o planejamento e replanejamento das atividades realizadas em sala de aula 
e fora dela pelos professores e alunos. 
Os conteúdos trabalhados serão cumulativos para efeito de ensino-aprendizagem e 
avaliação. 

 
DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 
 
a) Avaliações 
 

 Duas avaliações de 14,0 pontos cada uma. 
 
b) Atividades cotidianas 
 

 Atividades variadas: 7,0 pontos. 
 
 

As atividades cotidianas serão realizadas na escola, em duplas e individualmente, a 
partir de estudo orientado feito em casa e na escola. 
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A) TEMAS E TÓPICOS  

 

 Relações Sociais 

 A diversidade étnica e as desigualdades sociais.  

 Semelhanças e diferenças entre os grupos sociais.  

 

 Relações De Trabalho   

 Noções das atividades relativas ao trabalho dos grupos sociais.  

 Relações sociais decorrentes das atividades do trabalho.  

 

 A Construção Do Espaço      

 Governo e administração.  

 Manifestações políticas da sociedade civil brasileira.  

  

B) OBJETIVOS 

 
 Desenvolver e ampliar as noções de tempo e espaço.  

 Ampliar as noções de fontes históricas.  

 Conhecer para preservar o Patrimônio Histórico Cultural.  

 Evocar tempos históricos distintos e ordená-los logicamente.  

 Perceber a necessidade e importância das estruturas administrativas nos espaços 

urbanos.  

 Perceber o significado da representação política para a administração da cidade.  

 Compreender os serviços básicos da cidade.  

 Perceber a distinção entre indivíduo e cidadão.  

 Compreender diversas dimensões do termo cidadania.   

  

C) DESCRITORES EM FOCO  

  

 Compreender as formas de trabalho no Brasil colonial e atual.  

 Compreender os grandes ciclos da economia brasileira.  

 Identificar os problemas característicos dos grandes centros urbanos.  

 Reconhecer a importância dos movimentos de imigração, emigração e migração na 

constituição dos estados brasileiros.  

 Identificar algumas razões da existência de profundas desigualdades sociais no Brasil.  
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 Reconhecer situações de discriminação social.  

 

 Compreender a necessidade e importância das regras e dos direitos para a convivência 

social.  

 Perceber que as oportunidades de trabalho, normalmente, ficam mais restritas para 

pessoas com menor escolaridade.  

 Analisar a importância de todas as atividades de trabalho para a vida em sociedade.  

 Relacionar as condições de vida do trabalhador com a renda obtida na sua atividade de 

trabalho.  

 Relacionar as grandes variações salariais com a desigualdade social.  

 Compreender as diversas formas de organização e de protesto social: sindicatos, revoltas, 

greves, revoluções.  

 Compreender o papel do governo na organização e administração da sociedade.  

 Compreender a importância das políticas de qualidade para desenvolvimento da 

sociedade.  

 Identificar o poder legislativo, executivo e judiciário.  

 Compreender as eleições como uma forma de exercer a democracia.  

 Identificar as funções e hierarquias do organograma político administrativo do Brasil 

(Federação, Estados e Município).   

 Compreender o que significa ser cidadão/sujeito histórico.  

 Identificar a importância da participação política dos cidadãos.  

 Compreender que a noção de preservação ambiental é uma construção histórica.  

 

 

D) CONTEÚDO 

  

 As fazendas de café. 

 O ciclo do ouro e a formação das cidades. 

 A vida nas cidades. 

 A vinda dos imigrantes.  

 Direitos dos trabalhadores.  

 A organização da vida urbana: administração, serviços públicos e espaços públicos, e 

diferenças socioeconômicas da população.  

 Vida sociopolítica no município, no estado e no país.  

 Ser cidadão e cidadania: trabalho, deveres e direitos, representação política, direito à vida 

digna (saúde, alimentação, moradia, escola), acesso aos bens culturais etc.  

  

E)  PROCEDIMENTOS E RECURSOS 

  

 Em sala  

 Atividades individuais, em duplas ou grupos.  

 Leitura e discussão de textos e imagens (mapas, pinturas, tirinhas...).  

 Apresentações em multimídia.  

 Atividades do livro-texto.  

  

  Em casa  

 Atividades do livro, em folha e no Conecsa, baseadas em assuntos discutidos e 

desenvolvidos em sala.  

 Leitura prévia.  

 Estudos autônomos.  

 Pesquisas orientadas.  



  

 

F) AVALIAÇÃO 
  

A avaliação será tratada como ferramenta do processo de ensinar e aprender. Os 
dados coletados nas atividades de ensino e de aprendizagem serão analisados e 
orientarão o planejamento e replanejamento das atividades realizadas em sala de aula 
e fora dela pelos professores e alunos. Os conteúdos trabalhados serão cumulativos 
para efeito de ensino-aprendizagem e avaliação.  

  
DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 
 
Avaliações: 

 Duas atividades pontuadas de 14 pontos cada uma. 
 
Atividades cotidianas: 

 Os demais 7 pontos serão distribuídos em atividades diversificadas no decorrer da etapa.  
 

         As atividades cotidianas serão realizadas em duplas e individualmente, a partir 
de estudo orientado feito em casa e na escola. 
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A) OBJETIVOS 
 

1. Leitura 

 Trabalhar os seguintes gêneros textuais: pequenos textos, músicas, entradas de diário, 

entrevista, e-mails, conversas em chats, questionários e quadros de rotina. 

 Ler e-mails falando sobre atividades cotidianas e horários. 

 

2. Escrita 

 Perguntar e responder sobre as horas. 

 Informar rotina e dizer o que faz em diversos períodos do dia. 

 Nomear alimentos típicos de café da manhã e almoço. 

 Perguntar e responder o que se come em cada refeição. 

 Ler e escrever sobre sua dieta. 

 Perguntar e responder o horário em que se toma café, almoça e janta. 

 Dizer os dias da semana. 

 Dizer com que frequência se faz diferentes atividades rotineiras. 

 

3. Escuta 

 Ouvir e compreender a língua inglesa durante as atividades realizadas em sala de aula, 

de acordo com as habilidades individuais e expectativas para a série. 

4. Fala 

 Usar a língua inglesa para se comunicar em sala de aula, utilizando o vocabulário 

visto, respeitando a capacidade de cada aluno. 

 

5. Gramática 

 Usar adequadamente frases com o verbo to have (modo afirmativo e interrogativo). 

 WH questions (what, what time). 

 Simple Present (afirmativo e interrogativo). 

 Pronomes Pessoais (I, we, they). 

 Advérbios de frequência (always, usually). 

 

6. Vocabulário 

 

 Reconhecer e utilizar adequadamente o vocabulário relativo a roupas, cores, clima, 

atividades rotineiras, esportes, horas. 
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B) CONTEÚDO 

1. Uso da língua 

 Present continuous. 

 Verb to be 

 Wh questions 
 

2. Vocabulário 
• Números de 1 a 100. 
• Horas. 
• Expressões relativas a períodos do dia. 
• Alimentos diversos. 
• Atividades diárias 
• Lugares para ir a passeio ou de férias. 

 
C) PROCEDIMENTOS E RECURSOS 

1. Em sala de aula: 

 Livro didático 

 Caderno 

 Flashcards 

 Jogos 

 Músicas 

 Diálogos (encenação) 

 Vídeos 

 Livros literários 

 Projetos: Spelling Bee, The Beatles and Reading Circles.     
 

      2. Em casa: 

 Atividades diversificadas no livro e no caderno. 

 CD-ROM. 

 Produção de trabalho a ser avaliado. 

 Leitura. 
 

D) AVALIAÇÃO 

A avaliação será tratada como ferramenta do processo de ensinar e aprender. Os dados 
coletados nas atividades de ensino e de aprendizagem serão analisados e orientarão o 
planejamento e replanejamento das atividades realizadas em sala de aula e fora dela 
pelos professores e alunos. 
Os conteúdos trabalhados serão cumulativos para efeito de ensino-aprendizagem e 
avaliação. 

 
DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 
 

 Atividades avaliativas conceituais (Excellent, Very Good, Good, Satisfactory, 
Unsatisfactory) 

 Duas Avaliações 

 Trabalhos e/ou projetos. 
 

As atividades cotidianas serão realizadas na escola, em duplas e individualmente, a partir de 
estudo orientado feito em casa e na escola. 
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A) TEMAS E TÓPICOS 
 

 Práticas de oralidade 

 Práticas de leitura de textos 

 Práticas de produção de texto 

 Reflexão sobre a língua 
 

B) OBJETIVOS 
  

 Ler, interpretar e reconhecer a função dos gêneros no processo comunicativo, tanto oral 

como escrito. 

 Estabelecer relação entre os textos. 

 Ler com fluência, ritmo e entonação. 

 Identificar elementos que fazem parte da referência bibliográfica de um texto. 

 Interpretar informação a partir de imagens e de textos verbais. 

 Compreender o vocabulário a partir de um contexto. 

 Manifestar-se oralmente em situações formais e informais. 

 Respeitar e escutar, ativa e criticamente, a fala do outro. 

 Utilizar recursos linguísticos adequados à construção de textos. 

 Identificar marcas linguísticas da oralidade em textos escritos. 

 Identificar/caracterizar locutor e personagens, com base nas marcas linguísticas presentes 

no texto. 

 Reconhecer efeitos de sentido decorrentes do uso de diversos recursos didáticos. 

 Identificar a sílaba tônica e acentuar palavras, quando necessário. 
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C) DESCRITORES EM FOCO 

 

 Localizar informações explícitas em um texto. 

 Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 

 Inferir informação em um texto. 

 Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. 

 Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. 

 Identificar o tema e/ou assunto de um texto. 

 Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. 

 Interpretar textos, integrando elementos verbais e não verbais. 

 Interpretar textos não verbais. 

 Identificar, num determinado texto, as características do gênero. 

 Identificar os elementos que constroem a narrativa (personagens, tempo, espaço, foco        
narrativo, sequência de fatos). 

 Reconhecer e usar estratégias de organização textual. 

 Utilizar recursos gráficos que orientem adequadamente a leitura e a interpretação (letra 
maiúscula e parágrafo) 

 Utilizar adequadamente os sinais de pontuação. 

 Produzir textos considerando o objetivo, o interlocutor, a veiculação e o suporte. 

 Reescrever/reelaborar o próprio texto. 
 

D) CONTEÚDO 
 

Leitura: conto moderno, conto popular, folheto informativo, história em quadrinho, verbete, 
biografia, resumo. 
Escrita: folheto informativo, texto instrucional, regras de jogo, conto, resumo, texto 
injuntivo, resenha e biografia.  
Fala/escuta: texto informativo, conto popular. 

 
 
Reflexão sobre a língua 

 Tonicidade e acentuação gráfica (oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas). 

 Uso de dicionário. 

 Classe de palavras: substantivo próprio e comum, adjetivo, verbo (concordância e tempo 
verbal, construção de sentidos), pronomes (uso na construção da cadeia referencial). 

 Pontuação. 

 Variação linguística. 

 Relações lógico-discursivas (preposições, conjunções, advérbios, etc.) – relações de 
coerência estabelecidas no texto. 

 Contribuições da língua inglesa. 

 Discurso direto e indireto. 

 Palavras de antigamente. 

 Aspectos linguísticos trabalhados nas etapas anteriores. 
 

Ortografia 

 Mal/mau 

 Mas/mais 

 Por quê, por que, porque, porquê. 

 Onde/aonde 

 Uso do hífen 

 Am /ão 



 
Literatura 
 

Livro indicado pela professora. 
 

E) PROCEDIMENTOS E RECURSOS 
 
 1. Em sala 

 Leitura, interpretação e produção de textos. 

 Pesquisa. 

 Debate. 

 Multimídia. 
 
 2. Em casa 

 Leitura, interpretação e produção de textos. 

 Pesquisas. 

 Estudos autônomos orientados. 
 
F) AVALIAÇÃO 
 

A avaliação será tratada como ferramenta do processo de ensinar e aprender. Os 
dados coletados nas atividades de ensino e de aprendizagem serão analisados e 
orientarão o planejamento e replanejamento das atividades realizadas em sala de aula 
e fora dela pelos professores e alunos. 
Os conteúdos trabalhados serão cumulativos para efeito de ensino-aprendizagem e 
avaliação. 

 
DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 
 

a) Avaliações 
 
1ª atividade: 14 pontos. 
2ª atividade: 14 pontos. 
 
b) Atividades cotidianas 
 
7 pontos distribuídos em atividades diversas. 
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A) TEMAS E TÓPICOS  

 Números e Operações.  

 Espaço e Forma. 

 Grandezas e Medidas.  

 Tratamento da informação.  

 
B) OBJETIVOS:  

 Ler e escrever números de até 7 ordens.  

 Compor e decompor números naturais até 7 ordens. 

 Ampliar os procedimentos de cálculos (mental, aproximado, por estimativas e 

arredondamentos).  

 Calcular o resultado de operações com números naturais (adição, subtração, 

multiplicação e divisão) através de estratégias pessoais e dos algoritmos convencionais.  

 Resolver divisões com zero no quociente, através de estratégias pessoais ou algoritmo.  

 Explorar situações envolvendo sistema monetário, as quais conduzam ao cálculo das 

quatro operações na forma decimal.  

 Compreender o conceito de fração.  

 Utilizar as representações gráficas e simbólicas de frações.  

 Comparar e ordenar frações através de análise de denominadores e através de análises 

de metades.  

 Equivalência de fração.  

 Calcular a fração de um todo (quantidade).  

 Representar, relacionar e transformar as unidades de medida de tempo, massa, 

capacidade e comprimento.  

 Perceber o perímetro como o contorno de superfícies poligonais.  

 Diferenciar “área” de “perímetro” em uma região poligonal e na malha quadriculada.  

 Ler e interpretar pictogramas, tabelas e gráficos de barras, setores e linhas.  
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C) DESCRITORES EM FOCO:  

 

 Resolver problemas significativos, utilizando unidades de medidas padronizadas.  

 Reconhecer a decomposição de números naturais de até a 7ª ordem.  

 Resolver problemas com números naturais, envolvendo diferentes significados das 

quatro operações.  

 Resolver situações-problema expressas pelo sistema monetário e as medidas de 

grandezas.  

 Resolver situações-problema expressas por meio de tabelas ou gráficos de barras, 

setores e linhas.  

 Resolver problema envolvendo o cálculo do perímetro de figuras planas, desenhadas 

em malhas quadriculadas.  

 Compreender a ideia de fração como um todo e as partes relacionadas.  

 Aplicar os conceitos de frações em situações-problemas.  

 Comparar e ordenar frações através de análise de denominadores iguais e 

denominadores diferentes e através de análises de metades.  

 

D) CONTEÚDO:  

 Números e operações:  

 Sistema de Numeração Decimal (até a 7ª ordem).  

 Composição e decomposição de números naturais.  

 Arredondamento e cálculos aproximados.  

 Fração de quantidades contínuas.  

 Adição e subtração, com e sem reserva.  

 Multiplicação com um e dois algarismos no multiplicador.  

 Divisão (resto parcial e zero intermediário no quociente, e estratégia com dois 

algarismos no divisor).  

 

 Espaço e Forma:  

 Figuras planas e poligonais.  

 Polígonos.  

 

 Grandezas e Medidas:  
 Sistema monetário.  

 Medidas de tempo.  

 Medidas de comprimento (perímetro e ideia de área).  

 Medidas de massa.  

 Medidas de capacidade.  

 

 Tratamento da informação:  

 Gráficos e tabelas.  

 Probabilidade.  

 



 

E) PROCEDIMENTOS E RECURSOS:  

1. Em sala  

 Atividades utilizando material concreto (material dourado, jogos, sólidos geométricos, 

fichas, Tangram).  

 

2. Em casa  

 Atividade de revisão e fixação.  

 

F) AVALIAÇÃO:  

A avaliação será tratada como ferramenta do processo de ensinar e aprender. Os dados 

coletados nas atividades de ensino e de aprendizagem serão analisados e orientarão o 

planejamento e replanejamento das atividades realizadas em sala de aula e fora dela 

pelos professores e alunos.  

Os conteúdos trabalhados serão cumulativos para efeito de ensino-aprendizagem e 

avaliação.  

    

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS:  

a) Avaliações: 2 avaliações de 14,0 pontos cada uma.  

b) Atividades cotidianas: 7,0 pontos, distribuídos ao longo da etapa.  

As atividades cotidianas serão realizadas na escola, em duplas e individualmente, a 

partir de estudo orientado feito em casa e na escola. 
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A) TEMAS E TÓPICOS: 

 
Tema: DURAÇÃO 

 Tópico: Modos rítmicos 
 

Tema: ALTURA 

 Tópico: Movimento sonoro 

 Tópico: Grave, médio e agudo 

 Tópico: Padrões melódicos básicos 
 

Tema: TIMBRE 

 Tópico: Timbre 
 

Tema: INTENSIDADE 

 Tópico: Intensidade 
 

Tema: CARÁTER EXPRESSIVO E CONTEXTO 

 Tópico: Caráter expressivo 

 Tópico: Estilo, contexto e cultura musical. 
 

Tema: ESTRUTURAÇÃO MUSICAL 

 Tópico: Forma 
 

Tema: NOTAÇÃO MUSICAL 

 Tópico: Grafia contemporânea  
 
 

B) OBJETIVOS: 
  

 Identificar o caráter expressivo das obras musicais. 

 Associar o caráter expressivo a variações de ritmo, altura, intensidade e outros 
elementos. 

 Associar gêneros musicais a tempo histórico, contextos e formações 
instrumentais. 

 Identificar compositores expoentes e suas obras. 

 Realizar performances instrumentais, vocais e corporais. 

 Criar peças musicais. 
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C) CONTEÚDO: 
 

 Modalidades do fazer musical: composição, apreciação e performance. 

 Vivência dos conceitos fundantes: materiais sonoros, caráter expressivo e forma. 
 

D) PROCEDIMENTOS E RECURSOS 

 
1. Em sala: 

 Percepção sensorial, movimentação corporal, realização (performance) vocal 
e instrumental, reconhecimento, improvisação, sonorização, criação, 
apreciação, jogos pedagógicos, leitura e construção de instrumentos. 

 
2. Em casa: 

 Coleta de dados e registros. 
 

E) AVALIAÇÃO: 
 

A avaliação será tratada como ferramenta do processo de ensinar e aprender. Os dados 
coletados nas atividades de ensino e de aprendizagem serão analisados e orientarão o 
planejamento e replanejamento das atividades realizadas em sala de aula e fora dela pelos 
professores e alunos. 
Os conteúdos trabalhados serão cumulativos para efeito de ensino-aprendizagem e avaliação. 

 
DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 
 

a) Avaliações: 
 A avaliação será realizada através da observação dos aspectos atitudinais e 

processuais da criança no decorrer das aulas de música. 
 

b) Atividades cotidianas: 
 Participação nas atividades propostas. 

 
Conceituação: 
 
OT – Ótimo  
MB - Muito Bom 
 B – Bom 
 S – Suficiente  
 I – Insuficiente 
 

As atividades cotidianas serão realizadas na escola, em duplas e individualmente, a partir de 
estudo orientado feito em casa e na escola. 

 
 


