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A) TEMAS E TÓPICOS: 
 

 Identificar as cores primárias e secundárias. 
 Trabalhar o volume a partir da modelagem em argila. 
 Compreender que a ilusão de volume no desenho pode ser criada a partir da 

representação da luz e da sombra. 
 Conceituar Instalação e Performance.  
 Compreender a importância da instalação e da performance no cenário contemporâneo 

da Arte.  
 Reconhecer a relação entre Arte e comunicação. 

 
A) CONTEÚDO: 

 

Modalidades expressivas: 

 Desenho. 

 Pintura. 

 Performance.  

 Colagem. 

 

História da Arte: 

 Arte como produto cultural e histórico: 

 A escola Bauhaus. 

 Gêneros: 

 Natureza Morta. 

 

Percepção Visual: 

 Forma: 

 Tridimensional.  

 Bidimensional.  

 

Elementos estruturantes da linguagem plástica: 

 Volume: 

 Luz e sombra.  

 

Linguagem visual: 

 Cor: cores primárias e secundárias. 
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B) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

A) Avaliação 
Serão aplicados conceitos fundamentados em: 

1. Avaliação diária como processo de verificação da atividade proposta. 
2. Compromisso com os combinados e regras da turma. 
3. Cumprimento dos deveres de casa e organização da pasta de trabalhos durante a aula. 
4. Participação nas atividades propostas nas aulas. 

 

B) Atividades cotidianas 

 Atividades práticas solicitadas pela professora em grupo ou individualmente. 

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

 

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

individualmente, a partir de estudo orientado feito em casa e na escola. 
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A) TEMA E TÓPICOS 

 

    O ser humano 

 

 Transformações do corpo: no desenvolvimento embrionário e na puberdade. 

 Principais estruturas do sistema genital masculino e feminino. 

 A reprodução e a gravidez. 

 

 

    Recursos naturais e tecnológicos 

 

 Transformação dos materiais – reações de combustão. 

 Constituição do ar. 

 Tipos de degradação do ar e consequências para a saúde. 

 
 

B) OBJETIVOS 

 

 Compreender o corpo humano como um todo integrado. 

 Localizar e nomear os principais órgãos e aparelhos do corpo humano.  

 Reconhecer as principais estruturas do sistema genital masculino e feminino. 

 Caracterizar os sistemas genitais masculino e feminino, respeitando as diferenças 

individuais do corpo. 

 Identificar as transformações físicas e psicológicas que ocorrem na puberdade. 

 Reconhecer as etapas da gestação e do desenvolvimento embrionário. 

 Identificar os elementos da combustão. 

 Reconhecer a combustão como processo de produção de energia. 

 Identificar os elementos que constituem o ar. 

 Identificar fatores que contribuem para o aumento da poluição do ar. 

 Reconhecer aspectos positivos e negativos dos veículos automotores. 

 Reconhecer as fontes de energia existentes atualmente. 

 Reconhecer que a tecnologia melhora a qualidade de vida no planeta, mas também pode 

trazer efeitos prejudiciais, por isso seu uso precisa ser ponderado e responsável. 

 Compreender a relação existente entre meio ambiente, saúde e qualidade de vida. 

 Compreender a importância de atitudes sustentáveis para a manutenção da vida do 

planeta. 
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C) DESCRITORES EM FOCO 

 Localizar os principais órgãos e aparelhos do corpo humano em representações 

figurativas. 

 Identificar diferenças externas do corpo humano infantil ou adulto, feminino ou masculino. 

 Associar o amadurecimento das partes genitais internas e externas à capacidade 

reprodutiva. 

 Relacionar mudanças externas do corpo da mulher ao desenvolvimento do feto, na 

gestação. 

 Associar atividade sexual à reprodução humana. 

   Reconhecer que o ser humano passa por diferentes etapas durante a sua vida e que cada 

uma delas apresenta características específicas, tanto no aspecto físico como 

comportamental. 

   Reconhecer as transformações do corpo. 

   Relacionar o processo de combustão com a transformação dos materiais e produção de 

gás e água. 

   Reconhecer as tecnologias desenvolvidas pelo ser humano para os meios de transporte, 

utilizando figuras ou textos. 

   Interpretar reações químicas de combustão como reações em que os reagentes são 

sempre um combustível e oxigênio, os produtos incluem sempre o gás carbônico e nas 

quais há sempre liberação de calor para o ambiente. 

   Reconhecer o fornecimento de energia pelo combustível como a condição de 

funcionamento de um motor de automóveis. 

   Identificar formas de economizar energia. 

   Concluir que o ar é constituído de diferentes gases e em diferentes proporções, utilizando 

diagramas, gráficos ou tabelas. 

   Identificar as transformações de energia em diferentes sistemas. 

   Estabelecer relações entre qualidade de vida humana e condições saudáveis do 

ambiente. 

 

D) CONTEÚDO 

 

 Corpo de homem e corpo de mulher. 

 Reprodução: fecundação e gravidez. 

 O corpo em mudança – puberdade. 

   Adolescência. 

   Transformação dos materiais: 

 combustão; 

 constituição do ar; 

 poluição do ar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

E) PROCEDIMENTOS E RECURSOS 

1. Em sala 

 Livro didático. 

 Palestra. 

 Textos informativos. 

 Atividade envolvendo os sistemas do corpo humano e a reprodução humana. 

 

2. Em casa 

 Pesquisas. 

 Síntese das atividades. 

 Textos informativos. 

 Livro didático 

 

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) Avaliação 

 

  Duas (02) avaliações, de 14,0 pontos cada uma. 

 

B) Atividades cotidianas 

 

 Atividades diversificadas: 7,0 pontos. 
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A) OBJETIVOS: 
 

 Reconhecer a dimensão afetiva do ser humano. 

 Definir autonomia e heteronomia. 
           

B) CONTEÚDO: 
 

 CORPOREIDADE: 
  O ser humano: um ser de afeto. 

 

 CULTURA: 
  Autonomia e heteronomia. 

 
C) 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% 
 
b) Atividades cotidianas serão avaliadas observando-se os critérios listados: 
 

1. interesse e participação (presença, atitude interessada, elaboração de perguntas e 
questionamentos escritos e orais). 

2. valorização do conteúdo trabalhado. 
3. trabalhos de pesquisa. 
4. pontualidade na entrega dos trabalhos em geral. 
5. organização do material didático (caderno com anotações de sala de aula, textos e 

exercícios). 
6. avaliações, as quais serão feitas mediante trabalho em dupla (podendo mudar a 

modalidade) definido pela professora, trabalho individual e uma avaliação diagnóstica do 
conteúdo da etapa. 

 
 

Setembro / 2017. 

 
 

SEGMENTO Ensino Fundamental  ETAPA   3ª 

DISCIPLINA Ensino Religioso PROFESSORA Érika Figueredo Rodrigues 

ANO/SÉRIE 5º TURNO Manhã / Tarde  

mailto:santoagostinho@santoagostinho.com.br


 
 

 
UNIDADE DE ESTUDO - 2017 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

Avenida Amazonas, 1803 – Santo Agostinho - CEP: 30.180-007 – Belo Horizonte – MG  
Fone: (31) 2125-6888 santoagostinho@santoagostinho.com.br. 

 

 

A) TEMAS E TÓPICOS 

 Espaço 
 Localização 

 
 Escalas 

 Gráfica e numérica 

 
 Representação 

 Tabela 
 Mapa 
 Gráfico 
 Reta Graduada 

 
 Tempo                            

 Clima/ tempo atmosférico/ climograma  
 

 
B) OBJETIVOS: 

 Estruturar os conceitos básicos de espaço, localização (coordenadas geográficas e 
orientação), escala e tempo atmosférico. 

 Conhecer e utilizar a linguagem cartográfica para representar, com clareza, informações 
geográficas. 
 

C) DESCRITORES EM FOCO:                                                                                                                                                                                       

 Localizar elementos espaciais, num mapa, utilizando orientação, coordenadas geográficas 
e escala. 

 Reconhecer um deslocamento no espaço, tendo por referência orientação e escala. 
 Calcular distâncias utilizando a escala gráfica de um mapa. 
 Identificar os elementos cartográficos de um mapa: título, legenda, orientação, escala e 

fonte. 
 Identificar limites, divisas e fronteiras em mapas. 
 Compreender as diversas unidades de medidas: tempo atmosférico e comprimento.  
 Ler e interpretar mapas, retas graduadas, tabelas e gráficos variados. 
 Registrar dados geográficos em textos, retas graduadas, tabelas e gráficos variados. 
 Aplicar conhecimentos adquiridos às situações práticas do cotidiano, e relacioná-las às 

demais áreas do conhecimento. 
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D) CONTEÚDO:  

 Orientação: pontos cardeais e colaterais. 
 Limites, divisas e fronteiras. 
 Unidades de medida padrão de comprimento e tempo atmosférico. 
 Elementos cartográficos. 
 Mapa, tabela, gráfico (climogramas, pirâmides etárias e outros) e reta graduada. 
 Percurso / Endereço / Coordenadas Geográficas. 
 Escalas gráfica e numérica. 
 Clima e tempo atmosférico. 
 Climas do Brasil. 

 
E) PROCEDIMENTOS E RECURSOS: 

 1. Em sala 

 Livro didático. 

 Atividades escritas. 

 Atividades orais. 

 Atividades em multimídia. 

 Atlas. 
 
 2. Em casa 

 Livro didático. 

 Atividades escritas. 

 Pesquisas a partir de fontes diversas. 

 Atlas. 
 

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 avaliação 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 formais de 14 pontos cada uma. 
 
b) Atividades cotidianas 

 Serão distribuídos 7 pontos em atividades a serem realizadas 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) TEMAS E TÓPICOS 

  UNIDADE 3: NOS TEMPOS DA MONARQUIA (Continuação) 

 Fim da Monarquia no Brasil. 

 Imigração. 

 Início da República. 

 

 UNIDADE 4: LUTAS NA REPÚBLICA 

 O sistema eleitoral no início da República. 

 Revolta da Vacina. 

 O papel da mulher na sociedade.  

 Getúlio Vargas: Os primeiros tempos da República. 

 O Estado Novo. 

 De eleição em eleição. 

 O governo militar. 

 A volta da democracia. 

 

B) OBJETIVOS 

 Identificar as grandes divisões da história do Brasil (tempo histórico): Colônia, Império 
e Contemporâneo. 

 Compreender o Brasil como um país mestiço e perceber-se integrante de uma 
população mestiça. 

 Perceber as diferenças e desigualdades sociais do Brasil. 

 Compreender o presente por meio do conhecimento e da reflexão sobre os 
acontecimentos do passado, tornando possível, assim, planejar o futuro. 

 Comparar diferenças, semelhanças e temporalidades no processo histórico. 

 Identificar, na diversidade social e cultural, a manifestação da pluralidade de sujeitos 
históricos. 
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C) DESCRITORES EM FOCO 

 Compreender que a História é uma interpretação do passado realizada sempre no 
presente. 

 Identificar as diferenças entre trabalho escravo e trabalho livre. 

 Caracterizar a discriminação dos negros, índios, e pobres como uma forma de 
perpetuar a desigualdade social. 

 Montar linha do tempo de determinado período histórico, observando a escala e 
ordenação. 

 Identificar grandes períodos da história do Brasil. 

 Identificar características fundamentais dos períodos da história do Brasil. 

 Compreender os indicadores da situação do trabalho e dos trabalhadores do Brasil 
contemporâneo. 

 Compreender as eleições como uma forma de exercer a democracia. 

 Identificar movimentos políticos organizados como forma de exercer a cidadania. 

 Reconhecer movimentos de rebelião e revoltas ao longo da história do Brasil. 

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

 Identificar os poderes legislativo, executivo e judiciário. 

 Identificar as características do governo autoritário. 

 Identificar as características do governo democrático. 

 Identificar os movimentos políticos da sociedade brasileira contemporânea. 

 Identificar as formas de mão de obra utilizadas ao longo da história do Brasil (escravos, 
trabalhadores livres, assalariados, trabalho dos imigrantes). 

 Compreender as diversas formas de organização político-administrativa na história do 
Brasil (Império e República). 

 

D) CONTEÚDO 

 Fim da Monarquia. 

 Início da República. 

 Guerra do Paraguai. 

 O sistema de votação. 

 A Revolta da Vacina. 

 Mudanças no sistema de votação. 

 O papel das mulheres na sociedade. 

 Um longo governo: a ditadura. 

 De eleição em eleição. 

 Manifestações do período republicano. 

 O governo militar. 

 Constituições do Brasil. 

 Movimentos sociais no período da ditadura.  

 A volta da democracia. 

 Brasil no mundo contemporâneo. 
 

 

 

 



 

E) PROCEDIMENTOS E RECURSOS 

 1. Em sala 

 Atividades individuais, em duplas ou grupos. 

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

 Apresentações em multimídia. 

 Atividades do livro didático e em folhas. 
 

 2. Em casa 

 Atividades do livro e em folhas, 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 

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

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

 



 
 

 
UNIDADE DE ESTUDO - 2017 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

Avenida Amazonas, 1803 – Santo Agostinho - CEP: 30.180-007 – Belo Horizonte – MG  
Fone: (31) 2125-6888 santoagostinho@santoagostinho.com.br. 

 

 

A) OBJETIVOS 

 

1. Leitura 

 Trabalhar os seguintes gêneros textuais: música, panfletos, textos de blogs, 

mensagens através de chats, internet profile, quiz, pesquisas. 

 Ler e compreender panfletos, mensagens telefônicas, blogs, questionários e livros 

literários.  

2. Escrita 

 Nomear responsabilidades e tarefas domésticas. 

 Descrever responsabilidades e tarefas domésticas, dizendo com qual frequência elas 

são realizadas. 

 Perguntar e responder sobre atividades de tempo livre. 

 Utilizar advérbios de tempo (always, usually, sometimes, never). 

 Nomear e descrever roupas. 

 Dizer se alguma roupa está muito comprida, grande, pequena etc. 

 Utilizar pronomes demonstrativos adequados para cada situação enunciativa. 

 Falar sobre o que se gosta e não se gosta de fazer. 

 Dizer o que está sendo feito no momento. 

 Revisar conteúdo já aprendido no ano. 

3. Escuta 

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

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

4. Fala 

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

e respeitando a capacidade de cada aluno. 

5. Gramática 

 Presente simples - 3ª pessoa do singular (He, She, It). 

 Pronomes demonstrativos (this, these, that, those). 

 Adjetivos para descrever roupas. 

 - too + adjetivo. 

 Present Continuous (modo afirmativo, negativo, interrogativo, short answers). 

 Utilizar Advérbios de tempo (always, usually, sometimes, never). 
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      6. Vocabulário 

 

 Adjetivos para descrever roupas. 

 Roupas e acessórios. 

 Tarefas domésticas. 

 Informações pessoais. 

 Atividades rotineiras. 

 Atividades de férias. 

 

B) CONTEÚDO 

1. Uso da língua   

 Nomear responsabilidades e tarefas domésticas. 

 Descrever responsabilidades e tarefas domésticas, dizendo com qual frequência elas 

são realizadas. 

 Descrever atividades realizadas por outra pessoa usando a 3ª pessoa do singular no 

presente simples. 

 Perguntar e responder sobre atividades de tempo livre. 

 Nomear e descrever roupas (dizer se alguma roupa está muito comprida, grande, 

pequena etc.). 

 Falar sobre o que se gosta e não se gosta de fazer. 

 Dizer o que está sendo feito no momento. 

 

 2. Vocabulário 

 Roupas, acessórios e adjetivos para descrever roupas. 

 Tarefas domésticas. 

 Informações pessoais. 

 Atividades rotineiras e atividades 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 e Reading Circles.     

  

      

 2. Em casa: 

 Atividades diversificadas no livro e no caderno. 

 CD-ROM. 

 Produção de trabalho a ser avaliado. 



 

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. 

 

Setembro- 2017 
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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 

 Valorizar a língua escrita como meio de informação e transmissão de cultura. 

 Valorizar a leitura e a escrita como fontes de entretenimento e de informação.  

 Ampliar a capacidade de interpretação de forma crítica e ajustada ao texto.  

 Promover a reflexão e o reconhecimento de aspectos semânticos relacionados ao texto. 

 Conhecer e valorizar a produção literária da humanidade. 

 Desenvolver a capacidade de produzir textos de variados gêneros.  
 

C) DESCRITORES EM FOCO 

 Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 

 Identificar informações explícitas em um texto. 

 Inferir uma informação implícita em um texto. 

 Identificar o tema e/ou assunto de um texto. 

 Interpretar textos, integrando elementos verbais e não verbais. 

 Identificar finalidade de diferentes gêneros. 

 Identificar, num determinado texto, as características do gênero. 

 Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa 
(personagens, tempo, espaço, foco narrativo, sequência de fatos). 

 Identificar repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. 

 Estabelecer relação causa/consequência entre partes e elementos do texto. 

 Distinguir um fato de opinião. 

 Estabelecer relações lógico-discursivas entre partes e elementos do texto. 

 Identificar argumentos usados no texto para sustentar a tese defendida. 

 Perceber efeitos de ironia. 

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

 Perceber o humor em textos variados. 
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 Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e/ou 

morfossintáticos. 

 Identificar marcas linguísticas da oralidade em textos escritos. 

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

 Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos de um 

mesmo tema, em função das suas condições de produção e de recepção. 

 Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos de 

gêneros diferentes, em função das suas condições de produção e de recepção. 

 Identificar as vozes que se manifestam num texto e seus respectivos pontos de vista. 

 Refletir sobre a ortografia em situações do dia a dia, verificando as normas ortográficas 

vigentes. 

 Refletir sobre os aspectos gramaticais abordados no conteúdo. 

 Aplicar a grafia correta das palavras trabalhadas na etapa.  

 

D) CONTEÚDO 

 

Leitura: crônica, capa de livro, sinopse, texto informativo, ficção científica, imagem, história 

em quadrinhos, reportagem, verbete, diário pessoal, narrativa literária (conto), entrevista, 

conto de enigma e carta do leitor. 

Escrita: ficção científica, entrevista, diário pessoal e carta do leitor. 

Fala e escuta: apresentação de trabalhos e carta do leitor. 

Reflexões sobre a língua: 

 Substantivo, adjetivo, artigo, verbo, numeral, pronome pessoal, de tratamento, 

demonstrativo, possessivo, preposição, conjunção, advérbio e locução adverbial. 

 Pontuação. 

 Concordância verbal e nominal. 

 Acentuação de paroxítonas, monossílabos tônicos, acento diferencial. 

 Variedades linguísticas e uso da gíria.  

 Ordem da frase. 

 Abreviações, abreviaturas, siglas. 

  Prefixos (des-, i-, in-, im-, ir-). 

Ortografia: meio e meia, uso do hífen, -esa/-eza, -sse, dificuldades ortográficas do dia a dia.  

Literatura: 

Conto de aventura  

E) PROCEDIMENTOS E RECURSOS 

  Em sala e em casa 

 Livro didático 

 Livros de literatura 

 Atividades reflexivas 

 Leitura prévia 

 Interpretação e comparação de textos de diferentes gêneros 

 Produção de textos de gêneros variados  



 

 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 atividades pontuadas de 14 pontos cada uma. 
 

 b) 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) TEMAS E TÓPICOS 
 

 Espaço e forma 
 Grandezas e medidas  
 Números e operações  
 Tratamento da informação  

 
 
B) OBJETIVOS: 

 Desenvolver a capacidade de "fazer matemática", formulando e resolvendo          
situações-problema por si mesmos e, assim, aumentar sua perseverança na busca de 
soluções para um problema.  

 Pensar logicamente, relacionando ideias, descobrindo regularidades e padrões, 
estimulando sua curiosidade, seu espírito de investigação e sua criatividade na solução 
de problemas.  

 Comunicar-se de modo matemático, argumentando, escrevendo e representando, de 
várias maneiras, as ideias matemáticas.  

 
 
C) DESCRITORES EM FOCO: 
 

 Reconhecer e classificar figuras bidimensionais e tridimensionais. 
 Reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal, tais como 

agrupamentos e trocas na base 10, e o princípio do valor posicional.  
 Resolver problemas significativos, utilizando unidades de medidas padronizadas.  
 Resolver problemas com números racionais expressos na forma decimal, envolvendo 

diferentes significados das quatro operações. 
 Calcular porcentagens a partir de situações matemáticas, aplicando o conceito de 

acréscimo, desconto e juros. 
 Ler informações e dados apresentados em tabelas e gráficos envolvendo porcentagens 

e fazendo comparação entre os dados. 
 Resolver problemas significativos, utilizando a ideia de múltiplos e divisores, através do 

MMC e MDC. 

 Calcular adição e subtração de frações com denominadores diferentes. 
 Resolver situações matemáticas envolvendo a ideia de área e perímetro. 
 Resolver expressões numéricas de acordo com as regras. 
 Calcular média aritmética simples. 
 Ler informações e dados apresentados em tabelas. 
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 Ler informações e dados apresentados em gráficos.  
 Resolver situações-problema envolvendo informações apresentadas em tabelas e/ou 

gráficos. 
 Identificar eixos de simetria. 

 
 

D) CONTEÚDO: 
 

 Número racional (fração, número decimal e porcentagem) 
 Operações (adição, subtração, multiplicação e divisão) 
 Mínimo múltiplo comum (MMC) 
 Máximo divisor comum (MDC) 
 Média aritmética simples 
 Adição e subtração de frações com denominadores diferentes 
 Medidas (tempo, capacidade, comprimento e massa) 
 Área e perímetro  

 Porcentagem (acréscimo, juros, desconto) 
 Expressão numérica 
 Figuras bidimensionais e tridimensionais 
 Simetria 

 
E) PROCEDIMENTOS E RECURSOS 

 1. Em sala 
 Livro didático 
 Atividades diferenciadas 
 Jogos  

 
 2. Em casa 

 Livro didático  
 Desafios e situações problema 

 

F) AVALIAÇÃO: 

 

 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

a) Avaliações: 

 02 (duas) avaliações formais de 14,0 pontos cada uma. 
 

b) Atividades cotidianas 

 Serão distribuídos 7,0 (sete) pontos em atividades diversificadas desenvolvidas em grupo, 
dupla e/ou individualmente.  

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. 
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A) TEMAS E TÓPICOS: 

 
Tema: DURAÇÃO 

 Tópico: Modos rítmicos 
 

Tema: ALTURA 

 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  

 Tópico: Notas musicais. 
 

B) OBJETIVOS: 

 Associar estilos musicais a contextos e formações instrumentais. 

 Reconhecer características de diferentes estilos musicais. 

 Identificar compositores e obras significativas.  

 Identificar o caráter expressivo de peças do repertório de apreciação e de 

performance. 

 Criar peças com repetições e seções contrastantes. 

 Identificar figuras rítmicas e suas pausas. 

 Realizar performance vocais, instrumentais e corporais. 

SEGMENTO Ensino Fundamental  ETAPA   3ª 

DISCIPLINA Música PROFESSORA: 
Karla Jaber 
 

ANO/SÉRIE 5º TURNO Manhã / Tarde  

mailto:santoagostinho@santoagostinho.com.br


 
 

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. 
 

 Livro paradidático: MÚSICA NO SÍTIO – Karla Jaber Barbosa 
 

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. 

 


