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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, relacionar e identificar os elementos da arquitetura, pintura e escultura grega e 

romana. 

 Explorar possibilidades de leitura de objeto artístico, dando ênfase à pluralidade de 

interpretações. 

 Reconhecer o valor estético de uma obra pela sua técnica, seu estilo e caráter expressivo. 

 Registrar a figura humana, utilizando proporção, medida e padrão. 

 Identificar e reproduzir imagens, registrando os planos existentes. 

 Perceber a sensibilidade artística ante a imagem das obras propostas, apreciando a 

disposição das formas no espaço e profundidade. 

 Estimular e ampliar conhecimentos em relação à composição. 

 

 CONTEÚDO: 

 Arte na Antiguidade 

GRÉCIA E ROMA – arquitetura, pintura e escultura. 

 FIGURA HUMANA 

 COMPOSIÇÃO:   Padrões rítmicos na composição. 

   Representação de planos. 

   Equilíbrio, ritmo e contraste 

 

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. 
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 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 
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OBJETIVOS 

 Identificar a importância da água e a interferência do homem em sua qualidade e 

quantidade. 

 Reconhecer as etapas do ciclo hidrológico no planeta. 

 Compreender a influência da química no nosso cotidiano. 

 Reconhecer e diferenciar elementos, substâncias e misturas. 

 Identificar e caracterizar os principais métodos de separação de misturas. 

 Caracterizar e identificar a diversidade dos materiais, suas origens, propriedades e 

aplicações. 

 Reconhecer o ar como uma mistura de gases, as evidências de sua existência e suas 

propriedades. 

 Compreender a influência da pressão atmosférica no cotidiano dos seres vivos. 

 Explicar os efeitos da pressão atmosférica nos diversos ambientes. 

 Identificar os diversos tipos de poluição atmosférica, bem como as soluções para seus 

impactos. 

 Compreender o conceito de reação química. 

 

CONTEÚDO  

 A água  

 A água nos seres vivos e na Terra 

 O tratamento da água 

 A contaminação da água 

 Estados físicos da água 

 O ciclo da água 

 Propriedades da água 

 

 O ar 

 A atmosfera 

 Os gases da atmosfera 

 Propriedades do ar 

 Modificações na atmosfera 

 

 Introdução ao estudo dos materiais 

 A química no cotidiano 

 Substâncias e misturas 
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 Processos de separação de misturas 

 Transformação dos materiais 

 Reação química: combustão como modelo 

 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

 

a) Avaliações: 

 1ª avaliação: 14,0 pontos.  

 2ª avaliação: 14,0 pontos. 

 

b) Atividades cotidianas: 

 Trabalho com o álbum de figurinhas “O mundo dos seres vivos”: 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. 
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A) OBJETIVOS: 

 Conceituar religiosidade. 

 Inferir que a religiosidade é uma dimensão fundamental do ser humano. 

 Definir rito. 

 Descrever o processo de perpetuação dos mitos pelo rito. 

 Definir religião. 

 Analisar a diferença entre religião e religiosidade. 

 Conhecer diferentes relatos da experiência de Deus. 

 Inferir que a sociedade se organiza a partir de vários fatores: políticos, econômicos, 

culturais e religiosos. 

 Definir cidadania. 

 Reconhecer o ser humano como um ser de direitos e deveres, e que estes fazem 

parte do convívio em sociedade. 

 Identificar os elementos que caracterizam a sociedade contemporânea. 

 Analisar a consciência eco-cósmica como resposta ao problema da sobrevivência 

humana no planeta. 

 

B) CONTEÚDO: 

 

TRANSCENDÊNCIA: 

 Manifestações do Sagrado na História: rito. 

 Religiosidade. 

 Religião: 

 Conceituação. 

 Experiência de Deus. 

 

CULTURA: 

 

 Sociedade: o exercício da cidadania. 

 Ética do cuidado. 

 

CORPOREIDADE: 

 Visita dos alunos do Projeto Providência ao CSA, em parceria com o DEPAS. 
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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% 
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A) OBJETIVOS 

 

 Explicar a dinâmica da hidrosfera. 

 Descrever a distribuição geográfica da água no Planeta. 

 Identificar e correlacionar a distribuição da água com os variados tipos de clima e as 

paisagens da Terra. 

 Explicar os usos da água para a civilização humana e seus impactos ao meio ambiente. 

 Identificar e reconhecer os elementos que compõem uma bacia hidrográfica. 

 Identificar os principais mares e oceanos do globo. 

 Entender a importância de mares e oceanos para a sociedade e o equilíbrio ambiental do 

planeta. 

 Reconhecer a influência do homem sobre as águas do globo. 

 Explicar a dinâmica da atmosfera. 

 Construir e analisar climogramas. 

 Estabelecer as diferenças climáticas entre as regiões do Planeta e destacar sua 

importância econômica. 

 Explicar a dinâmica dos ventos e seus efeitos. 

 Explicar a circulação geral da atmosfera. 

 Identificar tipos de climas da Terra. 

 Explicar os fatores climáticos e suas influências no clima e nas paisagens da Terra. 

 Conhecer e entender que a umidade e a temperatura são os principais elementos de 

formação de um clima. 

 Perceber que a altitude e a latitude, a maritimidade e a continentalidade são fatores que 

influenciam o clima. 

 Identificar e explicar os causadores das alterações climáticas. 

 Explicar a dinâmica da biosfera. 

 Explicar a adaptação de animais e plantas sobre a superfície terrestre. 

 Conceituar biomas. 

 Identificar os biomas da Terra. 

 Correlacionar os biomas com os climas e as paisagens da Terra. 

 Identificar e caracterizar os principais tipos de cobertura vegetal do planeta. 

 Entender a relação existente entre vegetação e clima (o clima como fator determinante da 

vegetação). 
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B) CONTEÚDOS 

Eixo Temático IV: O Planeta Terra e seus ambientes 

 Hidrosfera 

 Distribuição da água 

 Usos da água 

 Bacias Hidrográficas e aquíferos 

 Elementos dos rios 

 Lagos, mares e oceanos 

 Interferências humanas nas águas do Globo. 

 Atmosfera 

 Circulação geral da atmosfera 

 Elementos climáticos 

 Fatores climáticos 

 Tipos de climas 

 Alterações climáticas 

 Climogramas 

 Biosfera 

 Vegetação 

 Relação vegetação/clima 

 Distribuição de fauna e flora 

 Biomas 

 Impactos ambientais 

 

 

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. 

 

 

OBSERVAÇÃO: Antes de iniciarmos esta Unidade de Estudo, será concluída a Unidade de 

Estudo da 2ª etapa. 
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A) OBJETIVOS: 

 

 Explicar as diferenças socioculturais entre gregos, romanos e os demais povos da Antiguidade. 

 Analisar o processo de formação da sociedade greco-romana. 

 Identificar as principais instituições sócio-políticas e econômicas da Grécia e de Roma. 

 Caracterizar as diferenças sociais entre os povos greco-romanos.  

 Identificar o legado dos povos antigos ao longo da história.  

 Analisar as relações entre religião e estado na antiguidade. 

  

B) CONTEÚDO: 

 

1. A formação da Grécia – Capítulo 06 

2. Grécia Antiga: das póleis ao Império Macedônio – Capítulo 07 

3. A Formação da Roma Antiga – Capítulo 08 

4. O Império Romano – Capítulo 09 

 

C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

 

a) Avaliações: 

Duas avaliações escritas no valor de 14 pontos cada uma. 

1ª Avaliação: 19/09 (Capítulos 05 e 06) 

2ª Avaliação: 27/11 (Capítulos 07, 08 e 09)  

 

b) Atividades cotidianas: 

 

1. Atividade sobre Grécia Antiga (produzindo um mapa conceitual) – 2,0 pontos. Duplas. 

Aplicação em setembro.   

2. Atividade sobre Grécia Antiga (conhecendo os sistemas políticos) – 3,0 pontos. 

Grupos. Aplicação em outubro. 

3. Atividade sobre Roma Antiga (mini-teste modelo “socrative”) – 2,0 pontos. Individual. 

Aplicação em novembro. 

 

Observação: para cada uma das atividades, será entregue aos alunos UE específica com 

orientações, critérios de correção e datas de entrega.  
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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: 

o Preguntar e indicar como se va a un lugar; 

o Hablar del pasado; 

o Recurso para ir de compras; 

o Hacer comparaciones; 

o Hablar de las enfermedades; 

o Hablar de hábitos en el pasado; 

o Expresar planes e intenciones; 

o Escribir un blog de un viaje. 

 

 

B) CONTEÚDO:  

 

 Gramatical: 

o Pretérito indefinido 

o Comparativos 

o Muy/ mucho 

o Verbo “hace” para el tiempo 

o Verbos quedar para ropa 

o Demostrativos 

o Plural 

o Verbo doler 

o Pretérito imperfecto 

 

 Sociocultural: 

o músicas e formas de tratamento em alguns países hispano-americanos; 

o gêneros textuais: bilhetes, diálogos.  
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C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

 

 Avaliações: 

 2 avaliações escritas no valor de 14 pontos cada uma (questões abertas e fechadas). 

 

 Atividades cotidianas: 

 Trabalhos individuais ou em grupo no valor de 7 pontos. 
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A) OBJETIVOS: 

 

Speaking (fala): 

 Dar informações pessoais. 

 Falar e perguntar sobre ações da rotina cotidiana. 

 Dizer e perguntar as horas. 

 Descrever pessoas fisicamente. 

 Nomear as partes do corpo. 

 

Writing (escrita):  

 Escrever pequenos parágrafos sobre a rotina cotidiana, descrições pessoais e de 

pessoas famosas. 

 

Reading (leitura): 

 Ler artigos, diálogos e web pages.  

 

Listening (escuta): 

 Ouvir diálogos, entrevistas e descrições. 

 

 

B) CONTEÚDO: 

        

Gramática: 

 Present simple (affirmative, negative, interrogative forms and short / complete 

answers). 

 Adverbs of frequency. 

 Have got / has got (affirmative, negative, interrogative and shorts forms). 

 Question words (What…do, When, How often, What time, what … look like x what is… 

like). 

 

Vocabulário: 

 Ações e atividades rotineiras. 

 Horas. 

 Partes do corpo. 

 Descrição física 
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C) PROCEDIMENTOS E RECURSOS: 

 

1. Em sala: 

 Discussões em dupla e ou em grupos. 

 Livro texto e atividades complementares. 

 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: 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

Avaliações: 

 Três atividades avaliativas   Writing: Describing a famous person (2,0) 

      Reading Activity (2,5) 

      Music Activity (2,5)  

 Duas avaliações  valor de 14,0 pontos cada uma. 
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A) OBJETIVOS: 

O trabalho desenvolvido na etapa buscará aperfeiçoar as habilidades de: 

 

 Ler e compreender textos dos gêneros selecionados: narrativa de aventura, crônica, 

miniconto, artigos de divulgação científica. 

 Produzir textos nas modalidades oral e escrita. 

 Reconhecer recursos expressivos diversos, tais como ironia, humor, figuras de linguagem, 

segundo o efeito de sentido que se quer produzir. 

 Observar, analisar e construir conhecimentos sobre o funcionamento da gramática da 

língua, a partir de situações de uso. 

 Ler e interpretar textos literários.  

 

 

B) CONTEÚDO: 

 ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DA CRÔNICA 

 VARIAÇÃO LINGUÍSTICA: variedades sociais, situacionais e regionais. 

 REFLEXÃO LINGUÍSTICA 

1. Morfologia: Classe de palavras. 

1.1. Artigo 

1.2. Numeral 

1.3. Pronomes pessoais (reto, oblíquo e de tratamento) e demonstrativos 

1.4. Preposição 

1.5. Interjeição 

1.6. Verbo (modos indicativo e subjuntivo) 

      

 PONTUAÇÃO: Uso de sinais de pontuação (Retomada) 

 QUESTÕES DE ESCRITA:  

1. Regras de acentuação (Retomada) 

2. Ortografia: Emprego de letras 

 

C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

Avaliações: 

 Serão realizadas duas avaliações escritas (questões objetivas e discursivas) com o 

valor de 14,0 pontos cada uma. 
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Trabalho: 

 Projeto Memória  Livro em homenagem aos avós, no valor de 4 pontos. 

 

 

D) INDICAÇÃO DE LEITURA: 

 

 Para gostar de ler – crônicas – Volume 1 - Ed. Ática 

 Um clássico – Consulte a lista de sugestão a seguir, para escolher o livro que você vai 

ler nesta etapa. 

 A ilha do tesouro  

 A ilha perdida 

 O menino do dedo verde 

 O pequeno príncipe 

 Pollyanna  

 Robinson Crusoé 

 

 LEITURA DE REVISTAS: 

Divulgação científica: Superinteressante, Ciência Hoje das Crianças, Galileu, Mundo 

estranho.            
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OBJETIVOS: 

 Operar com números decimais em forma decimal: adição, multiplicação, subtração, 

divisão, cálculo de potências e raízes quadradas. 

 Resolver problemas que envolvam números decimais. 

 Compreender o conceito de porcentagem. 

 Interpretar e utilizar o símbolo %. 

 Resolver problemas simples que envolvam o cálculo de porcentagem. 

 Reconhecer a necessidade de medidas padrão. 

 Relacionar a unidade padrão com seus múltiplos ou submúltiplos. 

 Escolher adequadamente múltiplos ou submúltiplos da unidade para efetuar medidas. 

 Relacionar as unidades de medida de capacidade e volume (m3, dm3, litro). 

 Relacionar as unidades de medida de tempo – valores inteiros. 

 Resolver problemas que envolvam o perímetro de figuras planas. 

 Resolver problemas que envolvam a área de figuras planas: quadrado, retângulo. 

 Resolver problemas que envolvam o volume ou a capacidade de um bloco retangular. 

 

           

CONTEÚDO: 

 Números decimais 

 Medidas de comprimento 

 Medidas de área 

 Medidas de Capacidade e Volume 

 Medidas de Massa 

 Medidas de Tempo 

 Perímetro, contorno, de uma figura plana 

 Área de uma superfície: quadrada e retangular  

 Medida de volume dos paralelepípedos  
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DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

 

a)  Avaliações: 

 2 avaliações escritas no valor de 14 pontos cada uma (questões abertas e fechadas). 

 

b) Atividades cotidianas: 

 Trabalhos individuais ou em grupo no valor de 7 pontos. 
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A) OBJETIVOS: 

 

 Produzir textos dos gêneros selecionados: conto, crônica e parágrafo dissertativo. 

 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.  

 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 propor 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 a mesma 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, crônica e parágrafo dissertativo. 

 INTRODUÇÃO AOS MECANISMOS DE COESÃO: conjunções, pronomes, sinônimos e 

palavras de transição 

 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

 

Atividades no valor de 3,0 pontos. 
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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. 

 

 


