UNIDADE DE ESTUDO /2017
SEGMENTO: Ensino Fundamental

DISCIPLINA: Arte

PROFESSORA: Ana Celia Magalhães

SÉRIE: 6º ano

ETAPA: 2ª

OBJETIVOS:








Situar a arte pela sua importância dentro do processo de comunicação, no contexto da cultura e da
civilização humana.
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.
Conhecer, relacionar e identificar os elementos da arquitetura, pintura e escultura egípcia.
Conceituar, identificar e reconhecer os tipos de linha.
Diferenciar cor luz de cor pigmento.
Perceber a sensibilidade artística ante a imagem das obras propostas, apreciando a disposição das
formas no espaço e profundidade.

CONTEÚDO:


A arte na antiguidade
EGITO – pintura, arquitetura e escultura.



NATUREZA MORTA



LINHA: ritmo, intervalo e pontuação.
Elemento construtivo na organização espacial, bidimensional e tridimensional.
Elemento essencial no registro da textura.



COR: natureza física da cor.
Cor luz.
Misturas e efeitos da cor em diversos materiais.
Acromia e Monocromia.



PERSPECTIVA

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.
2.
3.
4.

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

As atividades cotidianas serão realizadas na escola, em grupo, duplas e 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

ETAPA: 2ª

1. OBJETIVOS
1. Identificar e distinguir os diversos tipos de microrganismos. Identificar os invertebrados mais comuns
dos ambientes e reconhecer suas adaptações e diversidade.
2. Identificar semelhanças e diferenças entre animais estudados, de acordo com critérios estabelecidos.
3. Agrupar organismos invertebrados (insetos, aracnídeos e crustáceos) de acordo com características
dadas e que estejam denotadas em descrições e representações figurativas.
4. Identificar partes do corpo de insetos, aracnídeos e crustáceos.
5. Diferenciar o desenvolvimento de animais vivíparo (mamíferos) e ovíparo (aves, répteis, insetos, etc.).
6. Interpretar dados expressos em gráficos e tabelas para comparar crescimento de animais.
7. Agrupar organismos vertebrados, aves, mamíferos, répteis, anfíbios e peixes de acordo com
características do revestimento do corpo, locomoção, respiração, desenvolvimento e habitat.
8. Identificar as interferências das ações humanas na diminuição da biodiversidade.

2. CONTEÚDO





Classificação dos seres vivos (Capítulo 6)
Por que classificar?
Vírus, Reino Monera, Reino Protista, Reino Fungi.
Importância dos microrganismos.








O reino das plantas
Características gerais das plantas.
A nutrição das plantas.
Classificação das plantas.
Plantas sem sementes.
Plantas com sementes.





Animais invertebrados
Características gerais dos animais.
Poríferos, Cnidários Platelmintos, Nematoides, Moluscos, Anelídeos, Artrópodes, Equinodermos.





Animais vertebrados
Características biológicas dos grupos de vertebrados: modos de ser e de viver.
Peixes, Anfíbios, Répteis, Aves e Mamíferos.

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: 14,0 pontos
 2ª avaliação: 14,0 pontos
b)



Atividades cotidianas
Trabalho com fotografias sobre animais e plantas da visita ao "Arraial do Conto" (Cordisburgo): 3,0
pontos.
Atividades no laboratório de Ciências e no laboratório de informática (roteiros de aulas práticas,
atividades com simulações, animações, etc.): 4,0 pontos.

Stella Maris
Maio/2017

UNIDADE DE ESTUDO /2017
SEGMENTO: Ensino Fundamental II

DISCIPLINA: ENSINO RELIGIOSO

PROFESSORA: Vera Lúcia Oliveira Neiss

ANO / SÉRIE: 6ª

ETAPA: 2ª

A) OBJETIVOS:
 Inferir que a alteridade é um caminho para a formação de uma consciência solidária e
comprometida com a construção de um novo ser humano, centrado em valores vitais.
 Reconhecer que a função familiar constitui parte importante na formação do sujeito.
 Classificar as novas configurações e funções da / na família na sociedade atual.
 Conceituar religiosidade.
 Inferir que a religiosidade é uma dimensão fundamental do ser humano.
 Definir rito e símbolo.
 Descrever o processo de perpetuação dos mitos pelo rito.
 Reconhecer a dimensão simbólica do ser humano.
 Praticar os valores da interioridade e amizade a partir da espiritualidade agostiniana.
B) CONTEÚDO:
TRANSCENDÊNCIA:
 Manifestações do Sagrado na História: Rito e Símbolo.
 Valores/ Espiritualidade Agostiniana: Interioridade/ Amizade
 Religiosidade
CORPOREIDADE:
 Alteridade
 Visita dos alunos do CSA ao Projeto Providência, em parceria com o DEPAS.
CULTURA:
 Família
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.
Maio/ 2017

UNIDADE DE ESTUDO / 2017
SEGMENTO: Ensino Fundamental II

DISCIPLINA: Língua Espanhola

PROFESSOR: Martin Vitolo

ANO: 6º

ETAPA: 2ª

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 da
língua, a partir de situações de uso para:







falar de hábitos no presente;
usar adequadamente as preposições;
localizar objetos;
uso adequado dos verbos: ser / estar;
falar de hábitos no presente.

B) CONTEÚDO:
 Gramatical:
















verbo gustar
verbo ir
preposições
estar + gerúndio
verbos dar e entender em presente do indicativo (extra)
diferenças entre também e tampouco
advérbios de lugar
verbo ser e estar
Lexical:
tempo,
comidas,
partes da cidade,
descrição física.

 Sociocultural:
 Músicas e formas de tratamento em alguns países hispano-americanos.
 Gêneros textuais: bilhetes, diálogos.
C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS:
a) Avaliações:
 2 avaliações escritas no valor de 14 pontos cada uma (questões abertas e fechadas).

b) Atividades cotidianas
 Trabalhos em grupo, duplas, individuais: interdisciplinar / área de conhecimento no valor de 7
pontos.
D) LIVRO PARADIDATICO:

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

Maio / 2017.

UNIDADE DE ESTUDO / 2017
SEGMENTO: ENSINO FUNDAMENTAL

DISCIPLINA: GEOGRAFIA

PROFESSORES: LORENA RANIELY

ANO: 6º

A)

ETAPA: 2ª

OBJETIVOS:



























Aplicar o conceito de escala (uso, cálculo, identificação).
Relacionar meridianos e fusos horários.
Identificar, por meio de análise de figuras, equinócios e solstício.
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.
Identificar os principais elementos de um mapa e reconhecer sua importância.
Explorar as diferentes maneiras de analisar e interpretar mapas.
Analisar mapas topográficos e construir perfis topográficos.
Interpretar peças cartográficas que representam aspectos físicos, como mapas, gráficos,
tabelas, blocos diagramas e imagens.
Explicar a Teoria da Deriva Continental.
Explicar a dinâmica das placas tectônicas como forças formadoras do relevo terrestre e sua
importância para a vida na Terra.
Identificar os diferentes tipos de limites entre placas e os movimentos tectônicos.
Compreender que o tectonismo é um agente interno que modela a superfície terrestre.
Conhecer as placas tectônicas e o que a movimentação das mesmas provoca no nosso Planeta.
Conceituar relevo.
Explicar como as forças externas e internas da Terra atuam sobre o relevo.
Identificar tipos de erosão.
Listar e explicar os agentes externos que modelam a superfície terrestre, como o clima, as
águas e o vento.
Compreender como o intemperismo, a erosão e as ações do homem modificam as formas da
superfície terrestre.
Identificar tipos de relevo e correlacioná-los com as paisagens da Terra.
Explicar a relação: litosfera/relevo/recursos naturais.
Conhecer e identificar em gravuras, fotos e ilustrações, as diferentes formas básicas de relevo.

B) CONTEÚDOS:

Orientação e localização
 Fusos Horários
 Equinócios e solstícios
 Linguagem e representação cartográfica
 Escala
 Eixo Temático III: Linguagem e representação cartográfica
 Convenções cartográficas.
 Representações cartográficas e seus usos.
 Gráficos e Tabelas.
 Construção de mapas e legendas.
 Mapas temáticos, blocos diagramas e imagens.


 Eixo Temático IV: O Planeta Terra e seus ambientes










Litosfera
Deriva Continental
Placas Tectônicas
Tectonismo
Terremotos
Vulcões
Formas de relevo
Agentes de relevo
Erosão

C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS:

2 avaliações escritas no valor de 14,0 (quatorze) pontos cada uma (questões abertas e
fechadas).
 Trabalhos individuais ou em grupo no valor de 7,0 (sete) pontos, realizados em sala e/ou
extraclasse.


Maio/ 2017
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UNIDADE DE ESTUDO/2017
SEGMENTO: Ensino Fundamental II

DISCIPLINA: História

PROFESSORA: Marcela Guerra

ANO: 6º

ETAPA: 2ª

A) OBJETIVOS:





Compreender as relações do homem nas civilizações formadas no Oriente próximo.
Identificar os legados deixados pelas culturas antigas.
Comparar as diversas formas de organização social, política e econômica dos povos do
crescente Fértil.
Identificar as várias formações sociais africanas e as relações estabelecidas entre estes povos.

B) CONTEÚDO:
Capítulo 03: A Mesopotâmia
Capítulo 04: Egito Antigo
Capítulo 05: Fenícios e Hebreus
C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS:
a) Avaliações:
Duas avaliações escritas no valor de 14 pontos cada uma (questões abertas e fechadas), que serão
aplicadas nas seguintes datas:
1° Bloco: 15/05 – Capítulos 02 e 03.
2° Bloco: 03/07 – Capítulos 03, 04 e 05.
b) Atividades cotidianas:
-

Um dia no início do século XX – produção de um diário a partir da visita ao Museu Casa de
Guimarães Rosa – INDIVIDUAL 2,0 pontos.
O calendário egípcio e sua relação com o tempo natural: produção de uma Mandala – GRUPOS
2,0 pontos.
Guia turístico do Egito Antigo – GRUPOS 2,0 pontos.

Atenção: As datas e demais orientações sobre as atividades acima serão entregues em Unidades de
Estudo específicas para este fim.

Maio / 2017.

UNIDADE DE ESTUDO / 2017
SEGMENTO: Ensino Fundamental

DISCIPLINA: Língua Inglesa

PROFESSORA: Valéria Assis Santos

ANO: 6º

ETAPA: 2ª

A) OBJETIVOS:

Speaking (fala):
 Dar informações pessoais.
 Falar dos gostos pessoais e de outras pessoas.
 Falar sobre a família.
 Informar e perguntar sobre direções.
 Descrever lugares e objetos.
Writing (escrita):
 Escrever pequenos parágrafos sobre a família e descrições de locais e cidades.
Reading (leitura):
 Ler artigos, ‘web pages’, diálogos e mapas.

Listening (escuta):
 Ouvir diálogos, entrevistas e descrições.
B) CONTEÚDO:

Gramática:
 Do you like…? / I like… / I don’t like…
 Object pronouns.
 Demonstrative pronouns (this, that, these and those).
 Possessive adjectives.
 Possessive forms (‘ and ‘s)
 Question words (what, whose, who, where, where…from, how, why)
 There be (there is / there are).
 Prepositions of place.
Vocabulário:
 Família.
 Lugares na cidade.

 Números cardinais acima de 100.

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM:

1. Em sala:
 Discussões em dupla e ou em grupos;
 Vídeos e/ou filmes.
 Música.
.
2. At home:
 Confecção de pequenos textos.
 Resolução de exercícios.
 Familiarização com a língua inglesa através de filmes, séries, e/ou músicas e uso da internet.
D) AVALIAÇÂO:

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:
 Atividades avaliativas  valor de 7,0 pontos.
 Duas avaliações  valor de 14,0 pontos cada uma.

May, 2017

UNIDADE DE ESTUDO / 2017

A)












SEGMENTO: Ensino Fundamental

DISCIPLINA: Matemática

PROFESSORA: : Beth Sant’Anna

ANO: 6º

ETAPA: 2ª

OBJETIVOS:
Resolver expressões numéricas.
Identificar múltiplos e divisores de um número natural.
Reconhecer números primos.
Efetuar a decomposição de um número natural em fatores primos.
Calcular o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum entre números naturais.
Compreender o conceito de fração.
Identificar frações equivalentes.
Efetuar operações envolvendo frações (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação).
Resolver problemas envolvendo operações com frações.
Compreender o conceito de porcentagem.
Resolver problemas envolvendo porcentagem.

B) CONTEÚDO:
 Expressões numéricas envolvendo operações com números naturais.
 Divisores e múltiplos de números naturais.
 Números primos.
 Decomposição em fatores primos.
 Máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum.
 Conceito de fração.
 Frações equivalentes.
 Operações com frações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação).
 Cálculo da porcentagem de um número.

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS:
a) Duas avaliações escritas no valor de 14 pontos cada uma (questões abertas e fechadas).
b) Trabalhos individuais ou em dupla, no valor total de 7 pontos.
MAIO / 2017

UNIDADE DE ESTUDO / 2017
SEGMENTO: EF

DISCIPLINA: Língua Portuguesa

PROFESSORA: Karla Santiago

ANO: 6º

ETAPA: 2ª

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.
Descrever as personagens, criando-lhes ações coerentes com suas características ao longo do texto.
Descrever objetos, lugares e pessoas de forma objetiva e subjetiva.
Transformar HQ em texto narrativo em prosa, utilizando corretamente as pontuações dos diálogos da
forma direta e indireta.
Reconhecer a adequação do uso de determinada expressão formal ou informal, considerando sua
finalidade e o interlocutor do texto.
Usar linguagem adequada a diferentes situações de comunicação.
Revisar e reescrever o 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.
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.
INTRODUÇÃO AOS MECANISMOS DE COESÃO: conjunções, pronomes, sinônimos e palavras de
transição.

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.

