UNIDADE DE ESTUDO / 2017
SEGMENTO: Ensino Fundamental

DISCIPLINA: Arte

PROFESSORA: Selma Magalhães

SÉRIE: 2º ano

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 os diferentes ateliês onde os artistas trabalham;

•

Reconhecer que as cores primárias derivam as secundárias;

•

Conhecer vida e obra do Profeta Gentileza;

•

Valorizar a arte dos grafiteiros;

•

Conhecer artistas que realizam e mostram sua arte nas ruas;

•

Reconhecer um estúdio de gravação como local de criação;

•

Valorizar as festas juninas como uma manifestação do povo;

•

Identificar a pintura e a escultura como modalidades de expressão da arte;

•

Reconhecer o ponto e a linha como elementos que estruturam a linguagem artística;

•

Reconhecer a paisagem com um dos gêneros da pintura.

C) CONTEÚDO:
1. Onde os artistas fazem e mostram sua arte:
1.1. Ateliê de artista;
1.2. Cores primárias e secundárias.
2. Existe arte somente em museus?
2.1. Visita em museu;
2.2. Profeta Gentileza;
2.3. Arte nas ruas – grafite.
3. Quando a arte é tradição:
3.1. Festa junina.
4. Modalidades expressivas:
4.1. Escultura;
4.2. Pintura.
5. Elementos estruturais da linguagem plástica:
5.1. Ponto e linha.
6. Gêneros da pintura:
6.1. Paisagem;
6.2. Retrato.

ETAPA: 2ª

E) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM:
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;

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 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.

UNIDADE DE ESTUDO / 2017
SEGMENTO: Ensino Fundamental

DISCIPLINA: CIÊNCIAS

PROFESSORAS: Anacélia, Alessandra, Cecília,
Cynthia, Fernanda Alvarenga, Lé, Lucimei, Malé, ANO: 2º
Márcia e Rose.

ETAPA: 2ª

A) TEMAS E TÓPICOS
 Ser humano:
- meu corpo no ambiente: identidade e inter-relações.
 O planeta em que vivemos:
- movimento da Terra (Rotação), tempo, dia e noite;
- seres de hábitos noturnos e diurnos.

B) OBJETIVOS



Observar paisagens diurnas e noturnas, identificando semelhanças, diferenças e a presença de seres
vivos;
Reconhecer e identificar o movimento de rotação da Terra.

C) DESCRITORES EM FOCO
 Compreender a pele como sistema de revestimento e proteção das partes internas do corpo.
 Reconhecer cuidados e proteção da pele, relacionando-os com período de exposição ao sol, uso de filtro
solar e de água e sabão nos ferimentos.
 Reconhecer cuidados que a criança deve ter para seu restabelecimento.
 Associar os sentidos às percepções de aspectos específicos do meio ambiente.
 Compreender a pele como sistema de revestimento e proteção das partes internas do corpo.
 Reconhecer cuidados e proteção da pele: uso de filtro solar em períodos de exposição ao sol e uso de
água e sabão em caso de ferimentos.
 Reconhecer cuidados que a criança deve ter para seu restabelecimento após doenças comuns da infância.
 Relacionar, por meio de situações-problema, o uso das vacinas com a prevenção de doenças.
 Relacionar o ciclo do dia e da noite com ritmos da vida, identificando comportamentos de animais e plantas
nas diferentes situações.
 Relacionar o ciclo do dia e da noite com o movimento de rotação completa da Terra em torno de si mesma.

D) CONTEÚDO







Sentidos: tato, olfato, paladar, visão e audição (Livro páginas: 76 até 91).
Higiene pessoal (Junto com sentidos).
Invenções que auxiliam os sentidos (Livro páginas: 136 até 147).
Dia e noite (Livro páginas: 94 até 105).
Movimento de rotação da Terra (Material complementar).
Seres de hábitos noturnos e diurnos (Livro páginas: 106 até 117).

E) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM
1. Em sala
 Atividades em livros, caderno, folhas e experimentos.
 Atividades que explorem: hábitos de higiene, cuidados com o corpo, uso do termômetro.
2. Em casa
 Experimentações.
 Atividades no livro.
 Pesquisas orais e escritas.

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 pontos cada uma.

b) Atividades cotidianas:
 7 pontos (trabalhos individuais e coletivos).

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

UNIDADE DE ESTUDO 2017
SEGMENTO: Ensino Fundamental 1

DISCIPLINA: Ensino Religioso

PROFESSORA: Jacqueline Crepaldi Souza

SÉRIE: 2º Ano

ETAPA: 2ª

A) OBJETIVOS:

 Identificar e caracterizar seu grupo familiar.
 Reconhecer a importância da família na formação do sujeito.
 Identificar os costumes religiosos, culturais e sociais presentes na família.
 Reconhecer e valorizar as diferentes comunidades presentes em nossa sociedade.
 Identificar e compreender os valores que possibilitam a convivência em sociedade.
 Identificar, em situações cotidianas, atitudes de coragem, amor e respeito.
 Reconhecer o ser humano como um ser de valores.
 Reconhecer a história de Santo Agostinho.

B) CONTEÚDO:

Cultura:
Vivemos em Comunidades (Familiar, Religiosa e Escolar).
Valores: respeito e amor.
Transcendência
Santo Agostinho: história.
C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM:

 Em sala: rodas de conversa, trabalho individual e em grupo, registros variados das reflexões
realizadas em sala (desenho, colagem).
 Em casa: gestos concretos que reforcem as reflexões realizadas em sala e registros das
mesmas; pesquisas.

A. 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.

B. DEFINIÇÃO DE PONTOS:
 Trabalhos Individuais e ou em grupo.

a) Conceituação:
 OT – Ótimo
 MB - Muito Bom
 B – Bom
 S – Suficiente
 I – Insuficiente
b) Atividades cotidianas serão avaliadas observando-se os critérios listados:
 A conceituação acontecerá durante toda a etapa, por meio de:
 Interesse e participação;
 Valorização do conteúdo trabalhado: uma avaliação diagnóstica por etapa;
 Pontualidade na entrega de trabalhos: Um trabalho avaliativo por etapa;
 Organização do material.

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

UNIDADE DE ESTUDO / 2017
SEGMENTO: Ensino Fundamental

DISCIPLINA: GEOGRAFIA

PROFESSORAS: Alessandra Anacélia, Cecília,
Cynthia, Fernanda, Lucimei, Márcia, Lé, Malé, ANO: 2o.
Rose.

ETAPA: 2ª

A) TEMAS E TÓPICOS

 Espaço:
- localização;
- diferenciação do espaço.
 Tempo:
- cronológico.

 Escala:
- não quantificada.

 Representação:
- figura/ tabela/ gráfico/ mapa/ função.
B) OBJETIVOS:














analisar dados de uma tabela;
ler e interpretar tabelas e gráficos;
ler e representar elementos em grade;
localizar-se na escola, utilizando as noções topológicas;
observar, sistematicamente, o espaço em que se vive e estuda;
ordenar acontecimentos;
reconhecer e representar elementos em tamanho real, ampliado e reduzido;
reconhecer espaços abertos e fechados;
reconhecer semelhanças e diferenças entre objetos e imagens;
representar objetos a partir de diferentes pontos de vista;
utilizar lateralidade para se localizar no espaço e localizar objetos;
reconhecer espaços abertos e fechados.

C) DESCRITORES EM FOCO:










localizar objetos ou pessoas utilizando as noções topológicas;
identificar espaços diversos;
identificar a função de elementos no espaço;
reconhecer as mudanças do ambiente decorrentes da passagem do tempo, a partir de observações;
identificar a escala correta para representar um objeto num espaço determinado;
distinguir representações ampliadas e/ou reduzidas, em mapas ou outras figuras;
ler e comparar dados em tabelas e gráficos;
comparar dois documentos para reconhecer semelhanças e diferenças entre imagens;
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D) CONTEÚDO

 Conceitos de:










- Espaço (frente, atrás, entre, ao lado, dentro, fora, perto, longe, no meio, em volta),
- Tamanho (maior, menor, médio, grande, pequeno, largo, estreito, comprido, longo e curto) ;
- Tempo (ontem, hoje, antes, agora, depois, amanhã, manhã, tarde, noite).
Localização no espaço.
Semelhanças e diferenças entre objetos e imagens.
Mudanças e permanências nas paisagens.
Sequência lógica de fatos.
Trajetos.
Localização na malha quadriculada.
Diferentes visões.
LIVRO, PÁGINAS: 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 77,78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,89, 90, 91,114,115,
116,117,118,120, 121, 122,123,126 e 127.

E) PROCEDIMENTOS E RECURSOS
1. Em sala
 Livro
 Atividades em folha
 Fotografias, cartazes
 Recursos de multimídia
 Jogos
 Vivências.
2. Em casa
 Livro

 Atividades em folhas.
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 pontos cada uma.

b) Atividades cotidianas
● Trabalhos individuais e coletivos → Sete 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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UNIDADE DE ESTUDO / 2017
SEGMENTO: Ensino Fundamental

DISCIPLINA: História

PROFESSORRAS: Alessandra, Anacélia, Cecília,
Cynthia, Fernanda Alvarenga, Lê, Lucimei, Malé, ANO: 2° ano
Márcia, Rose

ETAPA: 2ª

A) TEMAS E TÓPICOS
 Vida em sociedade:
- tipos de organizações familiares;
- diversidade cultural.
 Organização do trabalho em diferentes tempos:
- diferentes atividades relativas ao trabalho dos grupos sociais;
- função e importância de diferentes profissões.

Moradias ao longo da história:
- diversos tipos de moradias.
 Diferentes fontes históricas.
 Noções elementares de tempo.
B) OBJETIVOS:
 Reconhecer-se como resultado da diversidade na formação do povo brasileiro.
 Compreender a noção de vida em sociedade: vida familiar, vida na escola, vida na cidade.
 Identificar que existem formas de vida familiar diferentes da sua.
 Identificar as diversas formas de viver e morar de grupos sociais específicos.
 Evocar tempos históricos distintos e ordená-los logicamente.
 Compreender a composição dos dias da semana, meses e anos.
 Reconhecer diversas formas de habitação em diferentes tempos.
 Reconhecer e analisar que os diversos tipos de moradias estão diretamente relacionados à condição sócioeconômica.
 Reconhecer as atividades exercidas por homens e mulheres para a sociedade.
 Reconhecer diferentes profissões exercidas em diferentes espaços e tempos, suas funções, assim como sua
contribuição e importância.
C) DESCRITORES EM FOCO:
 Identificar as diferenças culturais como traços da identidade cultural de um povo.
 Reconhecer a influência de vários povos na construção da cultura brasileira.
 Reconhecer a importância da diversidade cultural como identidade cultural nas diversas sociedades.
 Reconhecer que as diferenças culturais entre os grupos sociais não podem se associar à ideia de melhor ou
pior, mais ou menos na vida social.
 Compreender que a existência de diversidade étnica entre brancos, negros e índios não significa que apenas
um desses segmentos possui cultura.
 Comparar as diferenças entre as diversas organizações familiares.
 Perceber a existência de atividades profissionais mais complexas e menos complexas e sua relação com a
remuneração obtida.
 Perceber que as oportunidades de trabalho tendem a ficar mais restritas para as pessoas com menos
escolaridade.
 Analisar a importância de todas as atividades exercidas por homens e mulheres para a vida em sociedade.
 Relacionar as condições de vida do trabalhador com a renda obtida na sua atividade de trabalho.
 Identificar os diversos tipos de trabalho presentes no espaço histórico estudado.
 Trabalhar a sequência cronológica com complexidades crescentes (antes, agora e depois; passado, presente
e futuro; antigamente, nos dias atuais, no futuro; há muito tempo atrás, há pouco tempo atrás).
 Diferenciar os períodos de tempo relativos a semana, mês, ano.
 Identificar a formação da semana.
 Identificar, em uma linha do tempo, os acontecimentos em ordem crescente.
 Compreender que diferentes padrões de moradia são exemplos de transformação histórica da sociedade.

D) CONTEÚDO:
 Vida em sociedade (Família) – Livro de História páginas: 32, 33, 34, 35 e 36 – 40, 41, 42, 43, 44 e 45.
 Diversidade cultural
 Profissões – Livro de História páginas: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 - 98,
99, 100, 101, 102 e 103. Livro de geografia: páginas: 59,60 e 61.
 Moradias – Livro de Geografia: página 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 84 – 92 – 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 113.
 Noções de tempo

E) PROCEDIMENTOS E RECURSOS:
1. Em sala
 Livros, atividades xerocadas, dicionário, fotografias, cartazes, documento pessoal, recursos de multimídia,
dinâmica de grupo.
 Visita ao Museu de Artes e Ofícios.
2. Em casa
 Atividades no livro, atividades xerocadas e pesquisas relacionadas.

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 pontos cada uma.
b) Atividades cotidianas:
 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.

UNIDADE DE ESTUDO 2017
SEGMENTO: Fundamental
PROFESSORA: Sânia Araújo Fagundes

DISCIPLINA: Língua Inglesa
SÉRIE: 2º ANO

ETAPA: 2a

A) OBJETIVOS:
1-Leitura




Trabalhar com os seguintes gêneros textuais: músicas, pequenos diálogos e histórias em
quadrinho.
Ler os números de um a dez; perguntar e responder sobre quantidades; identificar números
pares e ímpares; nomear os brinquedos e responder sobre seus brinquedos preferidos.

2-Escrita








Contar de um a dez.
Perguntar e responder sobre quantidades.
Identificar e nomear animais domésticos e de zoológico.
Falar sobre habilidades de animais.
Nomear os brinquedos.
Perguntar e responder sobre seus brinquedos preferidos.

3-Escuta



Ouvir e compreender a língua inglesa durante as atividades realizadas em sala de aula,
respeitando as possibilidades individuais e da série.

4-Fala



Usar a língua inglesa para se comunicar em sala de aula, respeitando o vocabulário visto,
bem como as possibilidades do aluno.

5-Gramática



Usar adequadamente os pronomes aprendidos e trabalhar algumas preposições.

6-Vocabulário




Reconhecer e utilizar adequadamente o vocabulário aprendido relativo a números e
quantidades.
Reconhecer e utilizar adequadamente o vocabulário aprendido relativo a animais
domésticos, de zoológico e brinquedos.

B) CONTEÚDO
1-Gramática






Wh- questions (How many)
Pronomes Pessoais (It, They)
Verbo can na forma afirmativa
Verbos de habilidades

2-Vocabulário





Números de 1 a 10
Animais domésticos e de zoológico
Brinquedos

SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM:
1-Em sala









Livro didático
Caderno
Fantoches
Jogos
Músicas
Diálogos (encenação)
Filmes

2-Em casa




Atividades diversificadas no livro e no caderno
CD-ROM

C) 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 acumulativos para efeito de ensino-aprendizagem e avaliação.

D) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS:
1-Avaliações



Duas atividades avaliativas conceituais (Excellent, Very Good, Good, Satisfactory, Not
Satisfactory)
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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UNIDADE DE ESTUDO / 2017
SEGMENTO: Ensino Fundamental

DISCIPLINA: Matemática

PROFESSORAS: Alessandra, Anacélia, Cecília,
Cynthia, Fernanda Alvarenga, Lé, Lucimei, Malé, 2º ANO
Márcia e Rose.

ETAPA: 2ª

A) TEMAS E TÓPICOS
 Números e operações
 Espaço e forma
 Grandezas e medidas
 Tratamento da informação

B) OBJETIVOS:
 Desenvolver estratégias para cálculo, envolvendo adição e subtração.
 Reconhecer grandezas e suas medidas (comprimento, massa, tempo, capacidade) em situações cotidianas.
 Ler e interpretar tabelas e gráficos para coletar, organizar, analisar e interpretar as informações.
 Interpretar e produzir escritas numéricas de acordo com as regras do sistema de numeração decimal.
 Identificar e nomear regiões planas, seus contornos e sólidos geométricos.
 Nomear os termos da adição e da subtração.
 Resolver cálculo mental.
 Identificar no calendário dias, semanas, meses do ano, datas e acontecimentos.
 Reconhecer e representar cédulas e moedas.
 Identificar a localização de números naturais na reta numérica.
 Reconhecer hora exata e hora e meia.

C) DESCRITORES EM FOCO:
 Resolver problemas com números naturais, envolvendo diferentes significados da adição e/ou subtração.
 Calcular o resultado de uma adição de números naturais.
 Calcular o resultado de uma subtração de números naturais.
 Reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal, tais como agrupamentos e trocas na
base 10 e princípio do valor posicional.
 Reconhecer a decomposição de números naturais nas suas diversas ordens.
 Ler e interpretar informações e dados em tabelas.
 Ler e interpretar informações e dados apresentados em pictogramas e gráficos (particularmente em gráficos
de barras e colunas).
 Estabelecer relações entre o horário de início e término e/ou o intervalo da duração de um evento ou
acontecimento.
 Resolver problemas, estabelecendo trocas entre cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro, em
função de seus valores.
 Identificar a localização de números naturais na reta numérica.

D) CONTEÚDO:
 Algoritmo horizontal e vertical
 Adição com três parcelas
 Escrita, composição e decomposição de números até 99
 Dezena, meia dezena, dezena e meia
 Maior que, menor que, igual a, usando símbolos (>, <, =)
 Números na reta numérica (representar e identificar)
 Valor posicional
 Regiões planas e seus contornos
- vire -












Tabelas e gráficos
Situações-problema envolvendo números formados por dois algarismos
Unidades de medida de comprimento não padronizadas: palmo, pés, objetos
Medidas de comprimento - uso da régua
Medidas de capacidade - litro
Medidas de massa - quilo
Medidas de tempo - calendário e relógio
Sistema monetário - cédulas e moedas
Hora exata e hora e meia
Quadro Posicional - QP

E) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM:
1. Em sala
 Atividades xerocadas, cartazes, livro didático, uso de embalagens, tabelas de fatos da adição e subtração,
jogos, folhetos de compras, recursos de multimídia, calendário

2. Em casa
 Atividades xerocadas
 Atividades no livro didático
 Pesquisas

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 pontos cada uma.

b) Atividades cotidianas:
 7 pontos.

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

UNIDADE DE ESTUDO / 2017
SEGMENTO: Ensino Fundamental

DISCIPLINA: Música

PROFESSOR (ES): Érica Xavier

2º Ano

ETAPA: 2ª

A) TEMAS E TÓPICOS:
Tema: TIMBRE E INTENSIDADE
Tópico: Intensidade
Tópico: Timbre
Tema: ALTURA
Tópico: Movimento Sonoro
Tópico: Grave, médio e agudo
Tema: CARÁTER EXPRESSIVO E CONTEXTO
Tópico: Estilo, contexto e cultura musical
Tópico: Caráter expressivo
Tema: NOTAÇÃO MUSICAL
Tópico: grafia contemporânea
Tópico: leitura relativa no pentagrama
Tema: ESTRUTURAÇÃO MUSICAL
Tópico: Forma
B) OBJETIVOS:










Identificar manifestações artísticas da cultura local.
Identificar sons fortes, fracos, crescendo e diminuendos
Classificar sons do entorno, da paisagem sonora e da natureza conforme a intensidade.
Associar variações de intensidade à grafia.
Reconhecer indicações de dinâmica.
Reconhecer padrões sonoros e associá-los à grafia contemporânea
Associar o caráter expressivo à variações de ritmo, altura, intensidade, articulação e outros elementos
Associar padrões regulares de sons curtos e longos ao ritmo real
Associar sons curtos, longos e silêncios à representação gráfica
C) CONTEÚDO:
Modalidades do fazer musical: composição, apreciação e performance.
Vivência dos conceitos fundantes: materiais sonoros, caráter expressivo e forma.
D) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM:
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.
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A) TEMAS E TÓPICOS
 Práticas de leitura:
- procedimentos de leitura;
- implicações do suporte, do gênero e/ou do enunciador na compreensão do texto.
 Prática de escrita.
 Prática de oralidade.
 Reflexão linguística:
- reflexão ortográfica;
- pontuação;
- gramática;
- variação linguística.

B) OBJETIVOS:
 Ouvir textos com atenção;
 Escutar e respeitar a fala do outro;
 Registrar informações;
 Saber expressar-se com clareza, distinguir contextos, utilizar estratégias de leitura e reconhecer diferentes
variedades linguísticas;
 Ler e compreender diversos gêneros textuais e saber sua funcionalidade na sociedade;
 Reconhecer efeitos de sentido decorrentes do uso de diversos recursos linguísticos;
 Fazer uso dos diferentes registros da língua escrita, adequadas a diversas situações formais e informais de
domínio público.

C) DESCRITORES EM FOCO:
 Identificar palavras, sílabas e frases;
 Reconhecer a ordem alfabética e os gêneros onde ela é utilizada;
 Localizar informações explícitas em um texto;
 Inferir o sentido de uma palavra ou expressão;
 Inferir uma informação em um texto;
 Interpretar textos, integrando elementos verbais e não verbais;
 Identificar o tema e/ou assunto de um texto;
 Identificar diferentes gêneros de textos e suas finalidades;
 Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso de pontuação;
 Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos de gêneros diferentes, em
função das condições de produção e de recepção;
 Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de texto de um mesmo tema, em
função das condições de produção e recepção;
 Reconhecer feminino e masculino e seus usos nos textos;
 Reconhecer antônimos e sinônimos e seus usos nos textos;
 Identificar, em determinado texto, as características do gênero;
 Identificar elementos que constroem a narrativa (personagens, tempo, espaço, foco narrativo, sequência de
fatos);
 Identificar características das personagens, com base na variante linguística ou registro que usam;
 Identificar marcas da oralidade em textos escritos;
 Formular hipóteses;
 Escrever frases e textos;
 Dominar regularidades e irregularidades ortográficas.
vire

D) CONTEÚDO:
● Ordem alfabética;
● Letras maiúsculas e minúsculas;
 Separação de sílabas;
● Escrita de palavras e frases;
● Numerar parágrafo;
● Regularidades e irregularidades ortográficas;
 Sinônimo/ Antônimo;
 Singular/ Plural;
 Masculino/ Feminino;
 Sinais de Pontuação (. ? ! : , ... –);
 Uso do dicionário;
 Gêneros textuais: imagem, poema, bilhete, diário, conto, história em quadrinhos, parlenda, cantiga, verbete,
lista, carta, notícia.

E) PROCEDIMENTOS E RECURSOS:
1. Em sala
 Leitura de livros, revistas, imagens, cartazes, poemas, dicionário;
 Multimídia;
 Atividades xerocadas.

2. Em casa
 Atividades no livro, caderno, folhas;
 Pesquisas orais e escritas.
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 pontos cada uma.

b) Atividades cotidianas
 Serão distribuídos 7 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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