UNIDADE DE ESTUDO /2017
SEGMENTO: Ensino Fundamental

DISCIPLINA: Arte

PROFESSORA: Ana Celia Magalhães

Ano: 6º

ETAPA: 1ª

OBJETIVOS:





Reconhecer a importância do registro de imagens na história da humanidade.
Situar a arte pela sua importância dentro do processo de comunicação, no contexto da cultura e
da civilização humana.
Conhecer e reconhecer o grafismo rupestre como primeiras formas de manifestação artística nos
primórdios da história humana.
Criar obra articulando diferentes modalidades expressivas.
Explorar possibilidades de leitura do objeto artístico, dando ênfase à pluralidade de
interpretações.
Reconhecer o valor estético de uma obra pela sua técnica, seu estilo e caráter expressivo.



Reconhecer a importância do patrimônio histórico e cultural no desenvolvimento da sociedade.




Pesquisar e elaborar trabalhos com materiais diversos para a descoberta da construção da cor.
Reconhecer cores primárias e secundárias (pigmento).



Identificar e aplicar a existência da sombra, considerando o ponto de luz.





CONTEÚDO:


A PRÉ HISTORIA – pintura rupestre – grafismo, criação de pigmentos...
A comunicação por imagens - Muralismo
MEMÓRIA E PATRIMÔNIO CULTURAL – Espaços Expressivos



COR: natureza química da cor
Cor pigmento
Misturas e efeitos da cor em diversos materiais – Policromia



VOLUME: luz e sombra

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS:


AVALIAÇÃO
Serão aplicados conceitos fundamentados em:
1. avaliação diária como processo de verificação da atividade proposta;
2. compromisso com regras e combinados com a turma;
3. cumprimento de deveres de casa, organização e apresentação da pasta durante as aulas;
4. cooperação com os encaminhamentos propostos nas aulas;
5. disponibilidade para realizar produções artísticas, expressando e comunicando ideias,
valorizando sentimentos e percepções.



ATIVIDADES COTIDIANAS
1. Atividades práticas solicitadas pela professora em grupo ou individualmente.
2. Apresentação das tarefas solicitadas para casa.
3. Trabalhos interdisciplinares.
4. APRESENTAÇÃO ESCRITA DO PROJETO: CONHECER PARA PERTENCER –
Visita Cultural em família

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

UNIDADE DE ESTUDO/2017
SEGMENTO: Ensino Fundamental

DISCIPLINA: Ciências

PROFESSORA: Stella Maris

ANO: 6º

1.

ETAPA: 1ª

OBJETIVOS
 Reconhecer a reprodução como processo de produção de descendentes e perpetuação de animais e
plantas ao longo do tempo.
 Diferenciar e exemplificar os tipos de reprodução: sexuada e assexuada.
 Reconhecer a diversidade dos vegetais.
 Identificar características reprodutivas em grupos de animais e vegetais.
 Reconhecer semelhanças e diferenças entre os seres vivos que possam ser utilizados como critérios de
agrupamentos.
 Reconhecer as adaptações dos seres vivos ao ambiente em que eles habitam.
 Criar critérios para realizar agrupamentos de animais ou plantas ou identificar critérios utilizados na
formação de agrupamentos.
 Identificar os reinos biológicos e distinguir os seres vivos que pertencem a cada um deles.
 Reconhecer etapas do ciclo vital de vegetais com sementes: germinação, crescimento, florescência,
polinização e frutificação.
 Reconhecer as partes de uma planta e as suas principais funções.
 Relacionar a flor com o processo de reprodução sexuada das plantas.
 Reconhecer as sementes como estruturas encontradas nos frutos que servem para a reprodução dos
vegetais.
 Identificar semelhanças e diferenças entre animais estudados de acordo com critérios estabelecidos.
 Sequenciar as fases da metamorfose de sapos e borboletas.
 Identificar os invertebrados mais comuns dos ambientes e reconhecer suas adaptações e diversidade.

2.

CONTEÚDO






Vida de adolescente
Hereditariedade e heredograma.
DNA e herança de características.
Mudanças físicas e biológicas na adolescência.
O ciclo Menstrual.

 Ciclo de vida de alguns animais e plantas
 O ciclo de vida de animais e plantas.
 Desenvolvimento e reprodução de animais e plantas.







A explosão da vida
O que é um ser vivo?
A célula.
As células procariontes e as eucariontes.
A Terra antes da vida.
Explicando o início da vida.

 Classificação dos seres vivos
 Por que classificar?
 Os vírus.

 O reino dos moneras, dos protistas e dos fungos.
 O ambiente, a saúde e os seres microscópicos.








A diversidade das plantas
Características das plantas.
A nutrição das plantas.
Classificação das plantas.
Plantas sem sementes.
Plantas com sementes.
Os invertebrados

 Grupos de animais.
 Poríferos e Cnidários.

3.

SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM
Em sala







Sondagem de conhecimentos prévios em relação ao conteúdo a ser estudado.
Discussão dos assuntos abordados em sala de aula, visando à contextualização do mesmo.
Leitura e interpretação do livro-texto.
Atividades propostas pelo livro-texto.
Atividades práticas.
Atividades no laboratório de informática.

Em casa
 Atividades propostas pelo livro-texto.
 Pesquisas.
 Atividades extras.
 Caderno de estudos.
4.

AVALIAÇÃO
A avaliação é uma ferramenta do processo de ensino e aprendizagem, sendo assim, os dados coletados nas
atividades serão analisados e orientarão o planejamento e replanejamento das atividades realizadas em sala
de aula e fora dela. Os conteúdos trabalhados serão acumulativos tanto para efeito do ensino e
aprendizagem, quanto para a avaliação.

5.

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS
a) Avaliações:
 1ª avaliação: 12,0 pontos
 2ª avaliação: 12,0 pontos
b) Atividades cotidianas
 Projeto interdisciplinar: “Agricultura sustentável e as civilizações”: 3,0 pontos.
 Atividades no laboratório de Ciências e no laboratório de informática (roteiros de aulas práticas,
atividades com simulações, animações, etc.): 3,0 pontos.

Stella Maris
Fevereiro/2017

UNIDADE DE ESTUDO /2017
SEGMENTO: Ensino Fundamental II

DISCIPLINA: ENSINO RELIGIOSO

PROFESSORA: Vera Lúcia Oliveira Neiss

ANO: 6º

ETAPA: 1ª

A) OBJETIVOS:








Identificar manifestações do Sagrado na história.
Definir “mito”.
Identificar os mitos de origem das diversas culturas religiosas.
Identificar os elementos simbólicos e as figuras de linguagem presentes nos mitos.
Definir “corporeidade”.
Identificar o processo de construção da dimensão afetiva e humana.
Identificar o processo de construção de identidade na sua relação com o outro.

B) CONTEÚDO:
TRANSCENDÊNCIA:
 Campanha da Fraternidade CNBB:
Tema - Histórico - Objetivos - Destinatários - Relevância
 Manifestações do Sagrado na História: Mito.
CORPOREIDADE:
 Afetividade
 Identidade

C) AVALIAÇÃO
 Trabalhos individuais.
 Trabalhos em duplas e/ ou 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.
Fevereiro / 2017

UNIDADE DE ESTUDO / 2017
SEGMENTO: Ensino Fundamental II

DISCIPLINA: Língua Espanhola

PROFESSOR: Martin Vitolo

ANO: 6º (M/T)

ETAPA: 1ª

A) OBJETIVOS:



Ler, compreender e/ou produzir textos dos gêneros selecionados: notícia; cardápio e verbetes.
Observar, analisar e construir conhecimento sobre o funcionamento da gramática
língua, a partir de situações de uso:
o Cumprimentar e despedir-se.
o Perguntar sobre os dados pessoais.
o Falar das profissões.
o Falar de hábitos no presente.

da

B) CONTEÚDO:
 Gramatical:












Alfabeto
Pronomes pessoais
Adjetivos
Substantivos
Verbo haber
Adjetivos possessivos
Artículos determinados / indeterminados
Contrações
Verbos reflexivos
Verbos irregulares: empezar, volver, ir, salir
Verbos – Presente do Indicativo: regulares, irregulares e reflexivos.

 Lexical:
 Comidas
 Profissões
 Números do 0 ao 100
 Dias da semana
 Países
 Gentilícios (nacionalidades)
 Móveis da casa.
 Sociocultural:
 Músicas e formas de tratamento em alguns países hispanoamericanos
 Gêneros textuais: bilhetes, diálogos.

C) LIVRO PARADIDATICO:


Em sala os alunos serão informados sobre a data da leitura, os trabalhos e as avaliações do livro.

D) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS:
a) Avaliações:
 2 avaliações escritas no valor de 12 pontos cada uma (questões abertas e fechadas).
b) Atividades cotidianas:
 Trabalhos individuais ou em grupo no valor de 6 pontos.
Fevereiro / 2017.

UNIDADE DE ESTUDO / 2017
SEGMENTO: ENSINO FUNDAMENTAL

DISCIPLINA: GEOGRAFIA

PROFESSORES: LORENA RANIELY

ANO: 6º

A)























ETAPA: 1ª

OBJETIVOS:
Diferenciar paisagem natural e humanizada e explicar a construção do espaço geográfico.
Explicar as diferenças culturais e as maneiras variadas de apropriação do espaço geográfico.
Analisar as variadas paisagens da Terra, relacionando-as às diferenças culturais (modo de vida) e a
construção do espaço geográfico (apropriação do espaço geográfico).
Conceituar: lugar e espaço vivido, espaço geográfico, paisagem natural e humanizada, região e território.
Diferenciar tempo histórico e tempo geológico.
Ampliar as noções de orientação construindo e utilizando a rosa-dos-ventos com pontos cardeais, colaterais e
subcolaterais.
Aplicar as variadas formas de realização de deslocamentos espaciais.
Aplicar o sistema de orientação espacial a partir de determinada referência, como Sol, horas e sombra e o
deslocamento e a orientação por meio de mapas.
Identificar e reconhecer as linhas imaginárias e a sua importância para a definição dos hemisférios e a
localização de objetos na superfície terrestre.
Introduzir e aplicar o sistema de localização do Planeta: coordenadas geográficas, e conceituar meridianos e
paralelos, latitude e longitude.
Diferenciar hemisférios e reconhecer a nomenclatura especifica.
Conceituar movimentos da Terra e suas influências na superfície.
Estabelecer diferenças horárias e compreender o mecanismo do movimento de rotação e translação, além da
mudança do dia e das estacoes do ano.
Introduzir o sistema de fusos horários práticos e teóricos.
Conhecer e utilizar os fusos horários nos deslocamentos longitudinais no globo e no Brasil.
Determinar horários de diferentes pontos da Terra.
Determinar os horários do Brasil, utilizando-se dos fusos horários.
Compreender a importância das diferenças de luminosidade do Planeta ao longo do movimento de translação.
Relacionar paralelos e zonas climáticas.
Relacionar meridianos e fusos horários.
Identificar, por meio de análise de figuras, equinócios e solstícios.
Aplicar o conceito de escala (uso, cálculo, identificação).

B) CONTEÚDOS:
 Espaço: paisagem e lugar
O
O
O
o

Introdução ao Estudo da Geografia
Paisagem e Lugar
Espaço Natural e Espaço Produzido
Tempo histórico e Tempo geológico

 Orientação e localização

Orientação
o
Linhas Imaginárias
o
Coordenadas Geográficas
o
Movimentos da Terra
o
Fusos Horários
o
Zonas Climáticas
o Equinócios e solstícios
 Linguagem e representação cartográfica
o Escala
O

C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS:
 2 avaliações escritas no valor de 12,0 (doze) pontos cada uma (questões abertas e fechadas).
 Trabalhos individuais ou em grupo no valor de 6,0 (seis) pontos, realizados em sala e/ou extraclasse.

Fevereiro/ 2017.

UNIDADE DE ESTUDO / 2017
SEGMENTO: ENSINO FUNDAMENTAL II

DISCIPLINA: HISTÓRIA

PROFESSORA: MARCELA GUERRA

ANO: 6º

ETAPA: 1ª

A) OBJETIVOS:









Reconhecer e compreender o conceito de história.
Analisar o conceito de tempo histórico e tempo cronológico dimensionando-os em diferentes
temporalidades.
Interpretar a História como uma área do conhecimento.
Identificar as diferentes fontes históricas que subsidiam o trabalho do historiador.
Identificar no processo de construção do conhecimento histórico as continuidades, rupturas e
permanências.
Avaliar o conhecimento histórico como parte de um conhecimento interdisciplinar.
Identificar os principais estágios da evolução do homem primitivo.
Analisar os principais legados deixados pelas culturas antigas.

B) CONTEÚDO:
Capítulo 01: A História, os seres humanos e o tempo
Capítulo 02: Pré-História e História
Capítulo 03: A Mesopotâmia
C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS:
a) Avaliações:
Duas avaliações escritas no valor de 12 pontos cada uma (questões discursivas e de múltipla
escolha).
b) Atividades cotidianas:
Atividades diversas no valor total de 6,0 pontos.
Observação: As datas e instruções para realização das atividades serão divulgadas ao longo da
etapa, em UE específica.

Fevereiro/2017

UNIDADE DE ESTUDO / 2017
SEGMENTO: Ensino Fundamental

DISCIPLINA: Língua Inglesa

PROFESSOR: Valéria Assis Santos

ANO: 6º

ETAPA: 1ª

A) OBJETIVOS:

Speaking (fala):








Apresentar-se e apresentar outras pessoas.
Dar informações pessoais.
Fazer perguntas. Corrigir informações.
Falar de países e nacionalidades.
Falar dos gostos pessoais e de outras pessoas.
Falar sobre pessoas famosas.
Falar e discutir sobre a postura e boas atitudes de um bom aluno.

Writing (escrita):
 Escrever pequenas mensagens, e-mails e cartas, e preencher fichas e formulários.
Reading (leitura):
 Ler artigos, entrevistas, tirinhas e diálogos.
Listening (escuta):
 Ouvir diálogos, entrevistas e mensagens em áudio e/ou vídeo.
B) CONTEÚDO:

Gramática:







Plurals.
Articles A and An.
Subject pronouns.
The verb to be.
Question words (Who, What, Where, Where…from, How).
Object pronouns.

Vocabulário:










Comandos de sala de aula.
Palavras internacionais.
Objetos escolares.
Números cardinais de 0 a 100.
Os meses do ano.
Os dias da semana.
O alfabeto.
Países e nacionalidades.
Adjetivos / opostos.

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM:

1. Em sala






Discussões em dupla e ou em grupos.
Debates.
Vídeos e/ou filmes.
Música.
Uso da internet e do laboratório de informática.

2. Em casa:




Confecção de pequenos textos.
Resolução de exercícios.
Familiarização com a língua inglesa através de filmes, séries e/ou músicas, e do uso da
internet.

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:
Avaliações:
 Duas avaliações  valor de 12,0 pontos cada uma.
 Atividades avaliativas  valor de 6,0 pontos.

February, 2017

UNIDADE DE ESTUDO / 2017
SEGMENTO: Ensino Fundamental II

DISCIPLINA: Língua Portuguesa

PROFESSORA: Rossana Diva

ANO: 6º

ETAPA: 1ª

A) OBJETIVOS:














Ler e compreender textos orais e escritos dos gêneros selecionados;
Produzir texto de gênero selecionado: entrevista;
Reconhecer as características e a funcionalidade dos diversos gêneros textuais selecionados;
Levantar hipóteses;
Localizar informações explícitas em um texto;
Reconhecer a adequação do uso de determinada expressão formal ou informal, considerando
sua finalidade e o interlocutor do texto;
Identificar em diferentes gêneros, marcas linguísticas que distinguem variedades sociais,
regionais e situacionais;
Distinguir texto literário de texto não literário;
Reconhecer linguagem figurada em textos;
Formular respostas adequadas a uma pergunta sobre um fato;
Usar a linguagem adequada a diferentes situações discursivas;
Fazer inferências a partir de informações e dados apresentados no texto;
Observar, analisar e construir conhecimentos sobre o funcionamento da língua, a partir de
situações de uso.

B) CONTEÚDOS:


ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DOS GÊNEROS SELECIONADOS: entrevista, biografia,
letra de música e poema.
o VARIAÇÃO LINGUÍSTICA (variedade regional, social e situacional)
o ESTRUTURA DOS TIPOS TEXTUAIS
1. Narração
2. Descrição


LITERATURA
1.
2.
3.
4.



Denotação/Conotação
Texto literário / Texto não literário
Figuras de linguagem (comparação, metáfora e personificação)
Poema (Verso, estrofe, rima, verso branco)

CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS
1. Língua e Linguagem
2. Marcas da oralidade em textos escritos
3. Fonética
3.1. Fonema e letra
3.2. Encontro consonantal
3.3. Dígrafo e Dífono;
3.4. Encontros vocálicos: ditongo, tritongo e hiato;
3.5. Sílaba tônica e sílaba átona;

4. QUESTÕES DE ESCRITA
4.1. Separação de sílaba
4.2. Sílaba acentuada e não acentuada
4.3. Regras de acentuação gráfica (monossílabos, oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas)
4.4. Uso do porquê
5. PONTUAÇÃO (Uso de sinais de pontuação)
5.1. Ponto final
5.2. de Exclamação
5.3. de Interrogação
5.4. Travessão
5.6. Aspas
C) INDICAÇÃO DE LEITURA EXTRACLASSE



O livro que não queria saber de rimas – Fernando Nuno – Ed. Companhia das Letrinhas
O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá: Uma história de amor – Jorge Amado (Qualquer edição)

D) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS
a) Avaliações:
 2 avaliações escritas no valor de 12 pontos cada uma.
b) Atividades cotidianas:
 Elaboração de uma entrevista (Projeto Memória) no valor de 2 pontos.
 4 pontos distribuídos em Produção de texto (Prof.ª Karla)

Fevereiro/2017

UNIDADE DE ESTUDO / 2017
SEGMENTO: Ensino Fundamental

DISCIPLINA: Matemática

PROFESSORA: Beth Sant’Anna

ANO: 6º

ETAPA: 1ª

OBJETIVOS:










Rever as características do sistema de numeração decimal, a fim de facilitar a
compreensão das operações com números naturais e decimais e transformação de
unidades de medidas.
Efetuar operações envolvendo números naturais.
Resolver problemas envolvendo as operações fundamentais com números naturais.
Calcular média aritmética.
Resolver expressões numéricas.
Diferenciar figuras planas de figuras não planas.
Calcular múltiplos e divisores de números naturais.
Fatorar números naturais em produto de números primos.
Calcular raízes quadradas de números naturais utilizando fatoração.

CONTEÚDO:











Sistema de numeração decimal.
Adição, subtração, multiplicação, divisão (incluindo divisão de natural por natural com
resultado decimal), potenciação e raiz quadrada de números naturais.
Algoritmo de Euclides.
Padrões numéricos.
Média aritmética simples.
Expressões numéricas envolvendo operações com números naturais.
Localização dos números naturais na reta numérica.
Resolução de problemas que envolvam técnicas simples de contagem.
Classificação dos sólidos geométricos.
Múltiplos e divisores.

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS:
a) Avaliações:
 2 avaliações escritas no valor de 12 pontos cada uma.
b) Atividades cotidianas:
 Trabalhos individuais ou em grupo no valor de 6 pontos.

Fevereiro / 2017.

UNIDADE DE ESTUDO
SEGMENTO: Ensino Fundamental

DISCIPLINA: Língua Portuguesa

PROFESSORA: Karla Santiago

ANO: 6º

ETAPA: 1ª

A) OBJETIVOS:















Produzir textos dos gêneros selecionados: conto.
Produzir textos narrativos e descritivos.
Planejar a narrativa antes de escrevê-la, subdividindo o enredo em apresentação, conflito, clímax e
desfecho.
Compreender a relação de tempo cronológico e psicológico na narrativa.
Descrever as personagens, criando-lhes ações coerentes com suas características ao longo do
texto.
Descrever objetos, lugares e pessoas de forma objetiva e subjetiva.
Usar mecanismos de coesão: conjunções, pronomes, sinônimos e palavras de transição.
Usar linguagem adequada a diferentes situações de comunicação.
Revisar e reescrever o próprio texto.
Aprender a apresentar bem o texto, com cabeçalho, título, margens, recuo de parágrafo, letra legível
e organização.
Analisar a resposta de uma questão, verificando se ela cumpre o objetivo proposto no enunciado.
Escrever ou reescrever um texto, a partir da leitura de um texto de estímulo, fazendo referência à
ideia principal do texto lido, organizando-o de acordo com o gênero pedido.
Formular respostas adequadas a uma pergunta sobre um fato, dado ou imagem.
Produzir um texto dissertativo-argumentativo (parágrafo padrão), a partir de determinada proposta,
considerando, com base nessa determinação, gênero, estrutura, linguagem, finalidade e interlocutor
do texto.

B) CONTEÚDO:







TIPOLOGIA TEXTUAL: Narração, descrição e dissertação (parágrafo padrão).
DESCRIÇÃO: objetiva e subjetiva.
GÊNERO TEXTUAL: conto.
DIÁLOGO: discurso direto e discurso indireto.
INTRODUÇÃO AOS MECANISMOS DE COESÃO: conjunções, pronomes, sinônimos e palavras
de transição
PONTUAÇÃO: Uso dos sinais de pontuação
1. Uso do ponto de exclamação.
2. Uso discursivo das reticencias.
3. Uso discursivo dos parênteses.
4. Uso discursivo das aspas.

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS:
Atividades no valor de 6,0 pontos.
Observação: só serão recebidos os textos entregues nas datas agendadas previamente pela professora. Atenção
ao cronograma. É necessário fazer requerimento com a supervisão em causa de ausência nas aulas com atividades
avaliativas.

