1ª, 2ª e 3ª unidades - 2018

Apresentação
Querido(a) Estudante
É com imensa alegria que colocamos a sua disposição o Guia
do Estudante 2018. Neste você encontrará toda a programação pedagógica do ano letivo, o que o torna um material necessário para
auxiliar na organização do seu estudo. Nele consta o calendário
escolar com informações precisas sobre as unidades de ensino, indicadores de aprendizagem, períodos das unidades, atividades extracurriculares, recesso escolar, feriados, entre outras. Pedimos especial
atenção para os indicadores de aprendizagem das diferentes áreas
de conhecimento por serem informações valiosas que lhe auxiliarão
no aprofundamento individual e coletivo.
Desejando a você êxito nos estudos, esperamos que o ano letivo de 2018 seja repleto de muita busca e conquista!
Atenciosamente,
A Direção
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Estrutura Técnica do Segmento

9 Coordenação Pedagógica
(Tel.: 4009-4643)
,

9 Orientação Educacional
(Tel. 4009-3634)

9 Auxiliar de Coordenação
(Tel.: 4009-2875

9 Auxiliar de Disciplina
(Tel.: 4009-3637)

9 Assistente de Disciplina
(Tel.: 4009-2815)

9 Coordenação de Esportes
(Tel.: 4009-3611)

Esportes oferecidos:
x
x
x
x
x
x

Futsal
Ginástica Artística
Ginástica Rítmica
Judô
Karatê
Natação
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A. Calendário Geral

Fevereiro

MÊS

DIA
05

Início das aulas

06

Celebração de acolhimento do ano letivo – Santuário

05 a 07

Aula Inaugural – SOE/ COORDENAÇÃO/SORPA

08 a 14

Recesso de Carnaval

15

Início das aulas após o recesso de Carnaval

22

Aula Inaugural – SOE/ COORDENAÇÃO/SORPA

05 a 28
26 a 02/03

Março

REFERÊNCIA

Avaliação Diagnóstica
Preparação para eleição de representante de sala
(aluno e professor)

02

Avaliação para o Coral

05

Início dos encontros da Catequese e Crisma

05 a 09

Eleição de representante de sala (aluno e professor)

06 a 09

Semana de Comemoração Aniversário do ISBA

17
26 a 28

Dia de Limpeza de Praia – Clean Up Day
Confissões para a Páscoa

29 a 01/04 Recesso de Páscoa
07 a 20

Abril

21
23 a 25

Festival Literário do ISBA - FLISBA
Tiradentes - Feriado
Missa em preparação a Festa de Adelaide de Cicé

26

Missa Festiva de Adelaide de Cicé

30

Recesso Escolar
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Maio

01

Feriado - Dia do trabalho

05

Missa e Homenagem às mães

07

1ª reunião de pais da Catequese

07

Abertura – Olimpíada de Cicé

11

Encerramento - Olimpíada de Cicé

12

Término da 1ª Unidade

14

Início da 2ª Unidade

Julho

Junho

14 a 17

Período de 2ª chamada

28

Festival de Talentos

29

Entrega dos boletins da 1ª unidade

30

Coroação de Nossa Senhora Educadora

31

Feriado Corpus Christi

01 a 05

Semana do Meio Ambiente

05 a 21

Período de reavaliação

09

Feira da Solidariedade

21

Festa de São João

22

Início do Recesso Junino

09

Retorno às aulas – Início do 2º Semestre

11

Apresentação Coral ISBA

16

Início das Inscrições para Gincana

26

Missa dos Avós
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04

Outubro

Setembro

Agosto

10 e 11

Missa – Comemoração do dia dos Pais
Gincana

18

Término da 2ª Unidade

20

Início da 3ª Unidade

20 a 24

Período de 2ª chamada

20 a 22

Semana de Manifestações Folclóricas

01

Culminância Projeto Interdisciplinar- Culturarte

06

Entrega do boletim

07

Feriado da Independência

15

Batizado-SORPA

13 a 09/10

Período de reavaliação

29

Campeonato de Educação Física - Intersalas

12

Feriado Nossa Senhora Aparecida/Início Tríduo de
Nossa Senhora Educadora

15

Dia do Professor

16

Missa Nossa Senhora Educadora -Santuário

20

1ª Eucarístia

29

Palavra Vida
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Novembro
Dezembro

02

Feriado Finados

10

Crisma - Sacramento

12

Apresentação do Coral ISBA

13

Missa 3º EM

14

Encerramento 3º EM

15

Proclamação da República

19

Última prova da unidade (9º EF/1º e 2º EM)
Solenidade 3º EM

22

Resultado Final 3º EM - Inscrição recuperação

26

Início recuperação 3º EM

27

Entrega do resultado e inscrição para recuperação
final 9º EF/ 1º e 2º EM

29

Início da recuperação 9º EF/ 1º e 2º EM

08

Feriado – N. Senhora Conceição

13

Término da recuperação 3º EM

17

Resultado recuperação final 3º EM
Término da recuperação final 9ºEF/1º e 2º EM

20

Resultado recuperação final – 9º/1º e 2º EM

25

Natal

* Os cursos de recuperação acontecerão com número mínimo de
estudantes pré-determinado pela instituição.
* Este calendário escolar poderá sofrer alteração caso haja intercorrências que exijam reorganização das datas e atividades previstas.
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B. Previsão das atividades – por unidade.
1º Trimestre

05/02 a 12/05
08 a 14/02
29/03 a 01/04
21/04
01/05
14 a 17/05
29/05

Início e término da unidade
Recesso carnaval
Semana Santa
Feriado Tiradentes
Feriado Dia do Trabalho
Provas de 2ª Chamada: Ver orientações no Guia
da Família e calendário
Previsão para entrega do boletim e inscrição para
reavaliação da 1ª Unidade
Aguardar a circular sobre a reavaliação.

2º Trimestre

14/05 a 18/08
31/05
05 a 21/06
22 /06 a 08/07
09/07
10 e 11/08
20 a 23/08
06/09
3º Trimestre
20/08 a 19/11
13/09 a 09/10
12/10
15/10
02/11
15/11
12 a 19/11
27/11
29/11 a 17/12
20/12

Início e término da unidade
C. Christi
Período de reavaliação – Ver circular específica
Recesso junino
Retorno do recesso
Gincana
Período de provas da 2ª Chamada
Previsão para entrega do boletim e inscrição para
reavaliação da 2ª Unidade
Aguardar a circular sobre a reavaliação.
Início e término da unidade
Período de reavaliação – Ver circular específica
Feriado N. Senhora Aparecida
Feriado Dia do Professor
Feriado Finados
Feriado Proclamação da República
Semana de Provas
Resultado e inscrição para recuperação
Período de recuperação
Resultado da recuperação
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SISTEMA DE AVALIAÇÃO
O Sistema avaliativo do Colégio ISBA consta no seu Regimento Institucional e no Projeto Político Pedagógico. Ele compreende avaliação como
momento significativo do processo ensino e aprendizagem que envolve
estudantes e professores no reconhecimento das habilidades e competências construídas e na retomada e no aproveitamento das que ainda estão
em construção. Para tanto, a avaliação se configura como processual e tem
dimensões qualitativa e quantitativa.
Após o processo de avaliação realizado ao longo das três unidades letivas, será aprovado para a série seguinte o estudante que obtiver frequência
de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do total de aulas ministradas
e atividades da série e a média 6,0 (seis) ao final do ano letivo, observando o
seguinte cálculo:
M1ªU + M2ªU + M3ªU / 3 = ou superior a 6,0
Os estudantes que não obtiverem a média exigida pela escola terão direito a realizar a recuperação, que tem como finalidade sanar as dificuldades apresentadas e fazer as regulações necessárias através de 2 (duas)
modalidades:
I.

(Recuperação Periódica): Reavaliação, de caráter facultativo, realizada
após a 1ª e 2ª unidades, sem oferta de cursos de orientação de ensino.

II.

Recuperação Final: recuperação, de caráter facultativo, realizada após
o término do ano letivo, com ou sem oferta de cursos de orientação de
ensino.

Para os estudantes com média inferior a 6,0 (seis) e que desejarem
realizar a Recuperação Final serão organizados, de acordo com a série,
programação de conhecimento, metodologias e avaliação específica.
A proposta de Recuperação Final elimina totalmente as notas obtidas
ao longo do ano letivo. Por isso, o estudante deverá obter a média igual ou
superior a 5,0 (cinco), no total das avaliações disponibilizadas no período
da Recuperação Final, para ser promovido para a série posterior. O estudante que não obtiver média igual ou superior a 5,0 (cinco) nas disciplinas
em Recuperação será retido na mesma série.
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As avaliações serão realizadas aos sábados e no horário regular das
aulas.
Nas Avaliações Diagnósticas, a pontuação extra, varia de acordo
com rendimento obtido na sua respectiva avaliação, uma vez que se trata
de instrumento disciplinar.
A pontuação extra (Av. Diagnóstica), está sujeita ao critério de
Progressão de Pontuação:
a) quando o rendimento for menor que 60% não haverá pontuação.
b) rendimento maior ou igual a 60% e menor que 80%, em determinado
instrumento avaliativo, confere 0,5 ponto na média da disciplina
avaliada pelo referido instrumento;
c) rendimento maior ou igual a 80%, em determinado instrumento avaliativo,
confere 1,0 ponto na média da disciplina avaliada pelo referido instrumento.
A aprovação direta nas disciplinas requer média de curso (MC) maior
ou igual a seis (6,0). O estudante que não obteve aprovação direta submete-se a reavaliação e/ou recuperação final.
Os alunos que não obtiverem média final (MF) maior ou igual a seis
(6,0), devem fazer recuperação final em caráter obrigatório, a partir das
decisões do Conselho de Classe.
RECUPERAÇÃO FINAL
Na recuperação final, os professores informam, previamente, os assuntos, competências e habilidades a serem retomados nessa etapa.
Após a recuperação final, o Conselho de Classe, constituído por Professores, Coordenação Pedagógica, Orientação Educacional e Direção,
pode decidir pela aprovação do aluno que não tenha obtido a média mínima de aprovação na recuperação final: 5,0 (cinco). Para tanto, utiliza-se
de critérios previamente definidos pela Direção, registrados em ata.
O estudante que não foi aprovado na recuperação final e foi considerado sem condições para prosseguir seus estudos em nível superior pelo
Conselho de Classe deve repetir a série/ano.
SEGUNDA CHAMADA
A segunda chamada aplica-se aos estudantes que, por motivo justo,
não realizaram as avaliações regulares. Sua inscrição ocorre mediante entrega de atestado médico e justificativa assinada pelo responsável.
LFA-2018-DIVERSOS–0321032018-1ªEM-GUIA
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A segunda chamada abarca todo o conteúdo da unidade. Não haverá concessão de inscrição no dia da avaliação e será composta por questões discursivas e objetivas.
(REAVALIAÇÃO)
A reavaliação ocorre após cada unidade, exceto na última (3ª unidade). A reavaliação é aberta e/ou discursiva e abarca todo o conteúdo da
unidade. Entre a nota obtida na unidade e a nota obtida na reavaliação
prevalece a de maior valor.
A realização da inscrição na reavaliação ocorre mediante inscrição
na Coordenação Pedagógica. O aluno pode realizar reavaliação de, no
máximo, três disciplinas, nas quais obteve nota menor que seis (6,0). Não
haverá concessão de inscrição no dia da reavaliação.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
Nos dias de avaliação de aprendizagem, os estudantes devem comparecer devidamente uniformizados, portando o cartão de identificação.
Os calendários das avaliações são divulgados no início das unidades. Somente em situações extraordinárias, esses calendários sofrem alterações.
Após o início das avaliações, não será mais permitida à entrada de
alunos. Ao receber a avaliação, o estudante deve certificar-se imediatamente
de que a mesma está completa. Uma vez iniciada a avaliação, não são admitidas reclamações.
Ao responder a avaliação, o estudante deve:
x
Evitar rasuras, inclusive no gabarito;
x
Preencher corretamente todo o cabeçalho;
x
Evitar atitudes suspeitas, como conversar, olhar para os lados etc. Essas
atitudes podem ocasionar anulação de questões e da própria avaliação;
x
Reler a sua avaliação antes de entregá-la ao fiscal, certificando-se de
que respondeu a todas as questões;
x
Assinar a lista de presença ao entregar a sua avaliação ao fiscal.
x
Não é permitido portar smartphone, relógio digital e outros aparelhos eletrônicos durante a realização das provas. Caso o aluno/a não
obedeça a esta determinação, terá sua avaliação zerada.
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DICAS DE ESTUDO!
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Muitas pessoas veem o estudo como algo complicado, difícil, e
até chato. E isso faz com que tenhamos dificuldades na hora de estudar. Para auxiliá-lo, seguem algumas dicas. Reflita sobre elas e
tente estabelecer uma boa relação com a sua aprendizagem, já que
cada pessoa tem um jeito de aprender, e nem todas as dicas serão
igualmente eficientes para todos:
x Refletir sobre a importância do estudo para sua vida
É importante estabelecer um contato consigo mesmo/a, sem permitir que você ocupe o lugar determinado pelo outro. Você é o/a
protagonista de suas escolhas. Portanto, comece a pensar que lugar
deseja ocupar na vida, na sociedade. Leve em consideração que
“nós somos do tamanho dos nossos sonhos”. Seu futuro já começou
a ser construído, e depende de suas ações no presente.
x Explorar a sala de aula
A sala de aula é um espaço de grande importância para o seu
aprendizado. Mais que local de aprendizado, a sala de aula deve ser
vista como espaço social e de trocas valiosas. Por ser um espaço de
convivência, nela se faz contatos que muitas vezes perduram por
toda a vida do estudante.
Contudo, não se pode perder de vista que devemos preservar este
ambiente como lugar de aprendizagem, que é seu objetivo primeiro.
Reflita sobre sua postura em sala, pois o compromisso individual se
refletirá no coletivo. Isso permitirá que o professor atue como mediador dos conhecimentos, estando à disposição do grupo para melhor
acompanhá-los.
x Cumprir rotina de estudo
Estudar também é um hábito a ser desenvolvido,, por isso inclua
seus estudos entre suas ações diárias. Certamente, esta prática lhe
trará os resultados positivos que você deseja e merece.
x Atentar para as questões de saúde
Uma alimentação balanceada pode otimizar o seu desempenho.
Comer bem significa pensar bem.
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O sono e a aprendizagem estão fortemente relacionados. Dormir
pouco reduz a capacidade de manter a atenção em uma tarefa, afeta o desempenho escolar; dificulta a realização de atividades cognitivas; aumenta a sonolência diurna e altera o humor. Investigue o seu
relógio biológico e descubra quantas horas de sono são necessárias
para que você descanse. Assim estará contribuindo para a preservação e ativação da sua memória. Pense nisso!
x Organizar e gerir seus horários
Todos nós dispomos de 24h por dia, no entanto cada pessoa
administra este tempo de acordo com as suas prioridades.
A gestão do tempo de forma adequada é o primeiro passo para a
organização do estudante. Priorize seus estudos de forma que você
tenha tempo para fazer outras atividades como: brincar, ler, realizar
atividades esportivas, curso de idiomas etc.
Esperamos que você pense sobre o que lhe foi dito e que, como
autor da sua história, sinta-se sempre merecedor das melhores coisas da vida. Para isso é importante que faça sempre as escolhas
mais assertivas.
Siga com passos firmes em busca dos seus propósitos e esteja
pronto para o sucesso. Estamos aqui para apoiá-lo e orientá-lo.
Conte sempre conosco.
Com carinho
Equipe Técnica
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OLIMPÍADAS CIENTÍFICAS
As Olimpíadas Científicas impõem novo horizonte acadêmico para
nossos alunos. De fato, exigem modelo de aprendizagem baseado na pesquisa por novos conhecimentos. O Colégio ISBA orienta seus alunos nas
diversas etapas das olimpíadas externas do conhecimento, através da divulgação de materiais de estudo, seja no Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA), seja no site do colégio.
As Olimpíadas Científicas possuem suas especificidades (época de
aplicação, quantidade de fases, tipos de provas e etapas – estadual/regional/nacional/mundial). Acompanhar esses detalhes, com diligência, é da obrigatoriedade de cada participante. Na verdade, representa
oportunidade de amadurecimento e preparo para as exigências da vida.
Certamente, participar de Olimpíadas Científicas significa construir
um futuro promissor.
A seguir, divulgamos os sites das Olimpíadas Científicas acompanhadas pelo Colégio ISBA:
Olimpíada
Astronomia e Astronáutica (OBA)
Biologia (OBB)
Física (OBF)
Matemática (OBM)
Olimpíada Baiana de Química (OBAQ)
Olimpíada Brasileira de Química (OBQ)

Site
www.oba.org.br
www.anbiojovem.org.br
www.sbf1.sbfisica.org.br/olimpiadas
www.obm.org.br
www.obaq.ufba.br
www.obquimica.org
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COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS E REDAÇÃO.
Competência de área 1 - Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para sua
vida.
H1 - Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como
elementos de caracterização dos sistemas de comunicação.
H2 - Recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação e informação para resolver problemas sociais.
H3 - Relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, considerando a função social desses sistemas.
H4 - Reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos sistemas de comunicação e informação.
Competência de área 2 - Conhecer e usar a(s) língua(s) estrangeira(s) moderna(s) como instrumento de acesso as informações e as outras culturas e
grupos sociais.
H5 – Associar vocábulos e expressões de um texto em LEM ao seu tema.
H6 - Utilizar os conhecimentos da LEM e de seus mecanismos como meio
de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas.
H7 – Relacionar um texto em LEM, as estruturas linguísticas, sua função e
seu uso social.
H8 - Reconhecer a importância da produção cultural em LEM como representação da diversidade cultural e linguística.
Competência de área 3 - Compreender e usar a linguagem corporal como
relevante para a própria vida, integradora social e formadora da identidade.
H9 - Reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidades cotidianas de um grupo social.
H10 - Reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em
função das necessidades sinestésicas.
H11 - Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social,
considerando os limites de desempenho e as alternativas de adaptação
para diferentes indivíduos.
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Competência de área 4 - Compreender a arte como saber cultural e estético gerador de significação e integrador da organização do mundo e da
própria identidade.
H12 - Reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho da produção dos
artistas em seus meios culturais.
H13 - Analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos.
H14 - Reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações de
elementos que se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e
étnicos.
Competência de área 5 - Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos
das linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações, de acordo com as
condições de produção e recepção.
H15 - Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político.
H16 - Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos
de construção do texto literário.
H17 - Reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e
permanentes no patrimônio literário nacional.
Competência de área 6 - Compreender e usar os sistemas simbólicos das
diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade
pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação.
H18 - Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e
para a organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos.
H19 - Analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de interlocução.
H20 - Reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a preservação da memória e da identidade nacional.
Competência de área 7 - Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as
diferentes linguagens e suas manifestações específicas.
H21 - Reconhecer em textos de diferentes gêneros, recursos verbais e não
verbais utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos e
hábitos.
H22 - Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos
linguísticos.
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H23 - Inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é
seu público alvo, pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados.
H24 - Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o
convencimento do público, tais como a intimidação, sedução, comoção,
chantagem, entre outras.
Competência de área 8 - Compreender e usar a língua portuguesa como
língua materna, geradora de significação e integradora da organização do
mundo e da própria identidade.
H25 - Identificar, em textos de diferentes gêneros, as marcas linguísticas
que singularizam as variedades linguísticas sociais, regionais e de registro.
H26 - Relacionar as variedades linguísticas a situações específicas de uso
social.
H27 - Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação.
Competência de área 9 - Entender os princípios, a natureza, a função e o
impacto das tecnologias da comunicação e da informação na sua vida
pessoal e social, no desenvolvimento do conhecimento, associando-o aos
conhecimentos científicos, às linguagens que lhes dão suporte, às demais
tecnologias, aos processos de produção e aos problemas que se propõem
solucionar.
H28 - Reconhecer a função e o impacto social das diferentes tecnologias da
comunicação e informação.
H29 - Identificar pela análise de suas linguagens, as tecnologias da comunicação e informação.
H30 - Relacionar as tecnologias de comunicação e informação ao desenvolvimento das sociedades e ao conhecimento que elas produzem.
MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
Competência de área 1 - Construir significados para os números naturais,
inteiros, racionais e reais.
H1 - Reconhecer, no contexto social, diferentes significados e representações dos números e operações - naturais, inteiros, racionais ou reais.
H2 - Identificar padrões numéricos ou princípios de contagem.
H3 - Resolver situação-problema envolvendo conhecimentos numéricos.
H4 - Avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na construção de
argumentos sobre afirmações quantitativas.
H5 - Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos numéricos.
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Competência de área 2 - Utilizar o conhecimento geométrico para realizar
a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela.
H6 - Interpretar a localização e a movimentação de pessoas/objetos no
espaço tridimensional e sua representação no espaço bidimensional.
H7 - Identificar características de figuras planas ou espaciais.
H8 - Resolver situação-problema que envolva conhecimentos geométricos
de espaço e forma.
H9 - Utilizar conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de
argumentos propostos como solução de problemas do cotidiano.
Competência de área 3 - Construir noções de grandezas e medidas para a
compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano.
H10 - Identificar relações entre grandezas e unidades de medida.
H11 - Utilizar a noção de escalas na leitura de representação de situação
do cotidiano.
H12 - Resolver situação-problema que envolva medidas de grandezas.
H13 - Avaliar o resultado de uma medição na construção de um argumento
consistente.
H14 - Avaliar proposta de intervenção na realidade utilizando conhecimentos geométricos relacionados a grandezas e medidas.
Competência de área 4 - Construir noções de variação de grandezas para
a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano.
H15 - Identificar a relação de dependência entre grandezas.
H16 - Resolver situação-problema envolvendo a variação de grandezas,
direta ou inversamente proporcionais.
H17 - Analisar informações envolvendo a variação de grandezas como
recurso para a construção de argumentação.
H18 - Avaliar propostas de intervenção na realidade envolvendo variação
de grandezas.
Competência de área 5 - Modelar e resolver problemas que envolvem variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas, usando representações algébricas.
H19 - Identificar representações algébricas que expressem a relação entre
grandezas.
H20 - Interpretar gráfico cartesiano que represente relações entre grandezas.
H21 - Resolver situação-problema cuja modelagem envolva conhecimentos
algébricos.
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H22 - Utilizar conhecimentos algébricos/geométricos como recurso para a
construção de argumentação.
H23 - Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos algébricos.
Competência de área 6 - Interpretar informações de natureza científica e
social obtidas da leitura de gráficos e tabelas, realizando previsão de tendência, extrapolação, interpolação e interpretação.
H24 - Utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas para fazer
inferências.
H25 - Resolver problema com dados apresentados em tabelas ou gráficos.
H26 - Analisar informações expressas em gráficos ou tabelas como recurso
para a construção de argumentos.
Competência de área 7 - Compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados
para medidas, determinação de amostras e cálculos de probabilidade para
interpretar informações de variáveis apresentadas em uma distribuição
estatística.
H27 - Calcular medidas de tendência central ou de dispersão de um conjunto de dados expressos em uma tabela de frequências de dados agrupados (não em classes) ou em gráficos.
H28 - Resolver situação-problema que envolva conhecimentos de estatística
e probabilidade.
H29 - Utilizar conhecimentos de estatística e probabilidade como recurso
para a construção de argumentação.
H30 - Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos de estatística e probabilidade.
CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
Competência de área 1 – Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como construções humanas, percebendo seus papéis
nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da
humanidade.
H1 – Reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os a seus usos em diferentes contextos.
H2 – Associar a solução de problemas de comunicação, transporte, saúde
ou outro, com o correspondente desenvolvimento científico e tecnológico.
H3 – Confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no
senso comum, ao longo do tempo ou em diferentes culturas.
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H4 – Avaliar propostas de intervenção no ambiente, considerando a qualidade da vida humana ou medidas de conservação, recuperação ou utilização sustentável da biodiversidade.
Competência de área 2 – Identificar a presença e aplicar as tecnologias
associadas às ciências naturais em diferentes contextos.
H5 – Dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano.
H6 – Relacionar informações para compreender manuais de instalação ou
utilização de aparelhos, ou sistemas tecnológicos de uso comum.
H7 – Selecionar testes de controle, parâmetros ou critérios para a comparação de materiais e produtos, tendo em vista a defesa do consumidor, a
saúde do trabalhador ou a qualidade de vida.
Competência de área 3 – Associar intervenções que resultam em degradação ou conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações científico-tecnológicos.
H8 – Identificar etapas em processos de obtenção, transformação, utilização ou reciclagem de recursos naturais, energéticos ou matérias-primas,
considerando processos biológicos, químicos ou físicos neles envolvidos.
H9 – Compreender a importância dos ciclos biogeoquímicos ou do fluxo
energia para a vida, ou da ação de agentes ou fenômenos que podem
causar alterações nesses processos.
H10 – Analisar perturbações ambientais, identificando fontes, transporte
e(ou) destino dos poluentes ou prevendo efeitos em sistemas naturais, produtivos ou sociais.
H11 – Reconhecer benefícios, limitações e aspectos éticos da biotecnologia,
considerando estruturas e processos biológicos envolvidos em produtos
biotecnológicos.
H12 – Avaliar impactos em ambientes naturais decorrentes de atividades
sociais ou econômicas, considerando interesses contraditórios.
Competência de área 4 – Compreender interações entre organismos e ambiente, em particular aquelas relacionadas à saúde humana, relacionando
conhecimentos científicos, aspectos culturais e características individuais.
H13 – Reconhecer mecanismos de transmissão da vida, prevendo ou explicando a manifestação de características dos seres vivos.
H14 – Identificar padrões em fenômenos e processos vitais dos organismos,
como manutenção do equilíbrio interno, defesa, relações com o ambiente,
sexualidade, entre outros.
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H15 – Interpretar modelos e experimentos para explicar fenômenos ou processos biológicos em qualquer nível de organização dos sistemas biológicos.
H16 – Compreender o papel da evolução na produção de padrões, processos biológicos ou na organização taxonômica dos seres vivos.
Competência de área 5 – Entender métodos e procedimentos próprios das
ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos.
H17 – Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.
H18 – Relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos,
sistemas ou procedimentos tecnológicos às finalidades a que se destinam.
H19 – Avaliar métodos, processos ou procedimentos das ciências naturais
que contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas de ordem social, econômica ou ambiental.
Competência de área 6 – Apropriar-se de conhecimentos da física para, em
situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científicotecnológicas.
H20 – Caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes.
H21 – Utilizar leis físicas e (ou) químicas para interpretar processos naturais
ou tecnológicos inseridos no contexto da termodinâmica e(ou) do eletromagnetismo.
H22 – Compreender fenômenos decorrentes da interação entre a radiação
e a matéria em suas manifestações em processos naturais ou tecnológicos,
ou em suas implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais.
H23 – Avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação de energia
em ambientes específicos, considerando implicações éticas, ambientais,
sociais e/ou econômicas.
Competência de área 7 – Apropriar-se de conhecimentos da química para,
em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas.
H24 – Utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar materiais, substâncias ou transformações químicas.
H25 – Caracterizar materiais ou substâncias, identificando etapas, rendimentos ou implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais de
sua obtenção ou produção.
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H26 – Avaliar implicações sociais, ambientais e/ou econômicas na produção ou no consumo de recursos energéticos ou minerais, identificando
transformações químicas ou de energia envolvidas nesses processos.
H27 – Avaliar propostas de intervenção no meio ambiente aplicando conhecimentos químicos, observando riscos ou benefícios.
Competência de área 8 – Apropriar-se de conhecimentos da biologia para,
em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas.
H28 – Associar características adaptativas dos organismos com seu modo
de vida ou com seus limites de distribuição em diferentes ambientes, em
especial em ambientes brasileiros.
H29 – Interpretar experimentos ou técnicas que utilizam seres vivos, analisando implicações para o ambiente, a saúde, a produção de alimentos,
matérias primas ou produtos industriais.
H30 – Avaliar propostas de alcance individual ou coletivo, identificando
aquelas que visam à preservação e a implementação da saúde individual,
coletiva ou do ambiente.
CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
Competência de área 1 - Compreender os elementos culturais que constituem as identidades
H1 - Interpretar historicamente e/ou geograficamente fontes documentais
acerca de aspectos da cultura.
H2 - Analisar a produção da memória pelas sociedades humanas.
H3 - Associar as manifestações culturais do presente aos seus processos
históricos.
H4 - Comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto da cultura.
H5 - Identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades.
Competência de área 2 - Compreender as transformações dos espaços
geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de
poder.
H6 - Interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços geográficos.
H7 - Identificar os significados histórico-geográficos das relações de poder
entre as nações
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H8 - Analisar a ação dos estados nacionais no que se refere à dinâmica
dos fluxos populacionais e no enfrentamento de problemas de ordem econômico-social.
H9 - Comparar o significado histórico-geográfico das organizações políticas e socioeconômicas em escala local, regional ou mundial.
H10 - Reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais e a
importância da participação da coletividade na transformação da realidade
histórico-geográfica.
Competência de área 3 - Compreender a produção e o papel histórico das
instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes
grupos, conflitos e movimentos sociais.
H11 - Identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço.
H12 - Analisar o papel da justiça como instituição na organização das sociedades.
H13 - Analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para
mudanças ou rupturas em processos de disputa pelo poder.
H14 - Comparar diferentes pontos de vista, presentes em textos analíticos e
interpretativos, sobre situação ou fatos de natureza histórico-geográfica
acerca das instituições sociais, políticas e econômicas.
H15 - Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos
ou ambientais ao longo da história.
Competência de área 4 - Entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social.
H16 - Identificar registros sobre o papel das técnicas e tecnologias na organização do trabalho e/ou da vida social.
H17 - Analisar fatores que explicam o impacto das novas tecnologias no
processo de territorialização da produção.
H18 - Analisar diferentes processos de produção ou circulação de riquezas
e suas implicações sócio-espaciais.
H19 - Reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias formas de uso e apropriação dos espaços rural e urbano.
H20 - Selecionar argumentos favoráveis ou contrários às modificações impostas pelas novas tecnologias à vida social e ao mundo do trabalho.
Competência de área 5 - Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade.
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H21 - Identificar o papel dos meios de comunicação na construção da vida
social.
H22 - Analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às mudanças nas legislações ou nas políticas públicas.
H23 - Analisar a importância dos valores éticos na estruturação política das
sociedades.
H24 - Relacionar cidadania e democracia na organização das sociedades.
H25 – Identificar estratégias que promovam formas de inclusão social.
Competência de área 6 - Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos.
H26 - Identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos meios
físicos e as relações da vida humana com a paisagem.
H27 - Analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio
físico, levando em consideração aspectos históricos e (ou) geográficos.
H28 - Relacionar o uso das tecnologias com os impactos socioambientais
em diferentes contextos histórico-geográficos.
H29 - Reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço
geográfico, relacionando-os com as mudanças provocadas pelas ações
humanas.
H30 - Avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no planeta nas diferentes escalas.
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CONTEÚDOS E INDICADORES DE APRENDIZAGEM
CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

ARTES
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudes)
TODAS AS UNIDADES
I)
Apreende a escuta sensível (escuta com todos os sentidos – o que o ‘outro’ diz)
II)
Apresenta em uma produção artística a temática estudada, articulando as questões
técnicas específicas da linguagem e modalidade artística utilizada e as reflexões pretendidas.
III) Dialoga com os conceitos de belo na arte
postos em diferentes culturas e referenciados
nas características estéticas de cada arte estudada e lê criticamente a presença desses
conceitos no seu cotidiano.
IV) Produz leituras de imagens (inclusive intertextual), compreendendo os porquês das representações, o que as tornou possíveis, o
que mostram e o que excluem e valores estéticos que consagram.
V) Produz um portfólio com coleta de dados
sobre as contextualizações estudadas; bem
como apresenta sua caminhada em arte.
VI) Compreende, analisa, descreve, relaciona,
interpreta e critica as ideias de uma imagem, selecionando àquelas que são significativas diante dos contexto estudado.
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INDICADORES ATITUDIANAIS
(Todas as Unidades)
A1

Percebe e critica a realidade que o cerca
com discernimento.
A.2. Revela interesse/busca pelo conhecimento.
A.3. Sabe ouvir, respeitar e compartilhar diferentes opiniões, demonstrando habilidade
de trabalhar /estar em grupo.
A.4. Desenvolve/exercita atitudes de interação,
cooperação e solidariedade em convívio
coletivo, superando a indiferença, injustiça
e a desqualificação.
A.5. Revela aceitação/respeito às diferenças (de
opinião, cultural, física, religiosa, social, étnica, etc.), combatendo à privação e violação de direitos.
A.6. Demonstra auto-controle e concentração.
A.7. Valoriza a habilidade de autoanálise, sinceridade/ honestidade e coerência.
A.8. Conscientiza-se sobre o preconceito "estético" existente em relação a certos estereótipos construídos como elemento determinante de “discriminação”.
A.9. Preocupa-se em exercitar o espírito de liderança e administração de atividades (datas,
horários, divisão de tarefas, elaboração de
material, seleção de recursos, etc.)
A.10. Exercita a ética nas diversas situações envolvendo as relações interpessoais, inclusive respeitando os direitos autorais.
A.11. Desenvolve o valor “não-violência”, através
do uso adequado do tempo, do dinheiro,
da energia vital, do conhecimento, valorizando/respeitando a ecologia/meio ambiente.
A.12. Demonstra ser consciente de seu papel de
aluno, comportando-se adequadamente
para o crescimento do grupo.
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A.13. Reconhece a igualdade básica de pessoa
humana como sujeito de direitos, compreendendo que a sociedade é formada por pessoas que pertencem a grupos étnicosraciais distintos, que possuem cultura e história próprias, igualmente valiosas e que
em conjunto constroem, na nação brasileira, sua história.
A.14. Desconstrói por meio de questionamentos e
análises criticas, objetivando eliminar conceitos, ideias,
A.15. Reflete sobre a superação da indiferença,
injustiça e desqualificação com que os negros e povos indígenas e também as classes populares são comumente tratados.
A.16. Constrói processos de afirmação de identidades, de historicidade negada ou distorcida, rompendo com imagens negativas forjadas por diferentes meios de comunicação, contra negros e povos indígenas..
1ª UNIDADE
O professor avaliará se o aluno:
1. A cor como linguagem não verbal – O
poder das cores;
Aspectos psicológicos e culturais das
cores

1.1. Interpreta a cor como linguagem e reconhece seus valores significativos em diferentes
culturas
1.2. Compara diferentes significações cromáticas
em diferentes obras e contextos.

2. Teoria cromática –
As cores e seu funcionamento; Divisão e subdivisão
das cores

2.1. Conhece a teoria cromática, seus princípios,
divisões e subdivisões.
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3. Teoria tricromática
– As cores na fotografia e impressão
de cores; Cores e
imagens em movimento
1. Simbolismo e
harmonias – A
simbologia das
cores; Harmonias
das cores
2. Arte e ritual –
Manifestações
artísticas e rituais;
Arte rupestre no
Brasil
3. Magia e decoração
– Arte précolombiana;
Arquitetura e
escultura précolombianas; Arte
africana;
Máscaras, músicas
e danças africanas
4. Arte pré-cabralina e
tradição cultural
indígena –
Manifestações da
cultura indígena; A
pintura corporal;
Artes da fibra e arte
plumária; Cerâmica
marajoara; O
corpo como suporte
para pintura

3.1. Domina a teoria tricromática e compreende
as tecnologias de fotografia e impressão.
4.1. Discute as cores em seus contextos simbólicos.
4.2. Identifica a harmonia cromática em diversas
obras e compreende suas classificações teóricas.
5.1. Compreende a relação entre arte e crenças
relativos aos primeiros registros artísticos.
5.2. Identifica os principais sítios arqueológicos
com registros de arte rupestre no Brasil e no
mundo.
5.3. Levanta hipóteses para o entendimento da
arte rupestre levando em conta seu possível
contexto.
6.1. Conhece a arte pré-colombiana e os principais registros encontrados.
6.2. Identifica a arquitetura e a escultura dos
povos pré-colombianos.
6.3. Identifica e reflete acerca das diferentes manifestações culturais africanas, entre elas a
especificidade e originalidades das máscaras e danças.
6.4. Compreende as artes africanas como originárias da cultura brasileira, sobretudo no
que diz respeito a música.
7.1. Conhece as principais expressões artísticas
indígenas e seus registros históricos
7.2. Compreende e reflete acerca dos significados e usos da pintura corporal
7.3. Conhece a arte da cerâmica, fibras e plumária.
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8. A arte e o sagrado
– Arte e
imortalidade da
alma; O estilo na
arte egípcia;
Manifestações da
música e da dança
no sagrado. Arte
Mesopotâmica.

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

8.5.

Compreende a arte egípcia levando em
conta seu contexto histórico e religioso.
Identifica os principais legados da arte
egípcia.
Reflete sobra a importância da arte na
relação com o abstrato e o transcendente.
Identificar a arte mesopotâmica e sua importância na história da arte. Conhecer o
legado histórico e cultural, a criação da
língua escrita e a influencia na arte ocidental.
Conhecer e compreender a relação entre
mito e fato no legado dos vários povos que
habitaram a região mesopotâmica.

2ª UNIDADE
INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
procedimentos e atitudes)

CONTEÚDOS
9. O domínio do belo
–
Influências e
transformações;
Harmonia, equilíbrio e simetria (cânones); Arte helenística

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Compreende o conceito de Belo e reflete
acerca das conquistas gregas no âmbito
artístico.
Identifica os principais elementos da Arte
Grega.
Reconhece as principais obras do período
helenístico.
Discute sobre o legado artístico grego e
suas influencias na arte de todos os tempos.

10. Arte e poder – A
arquitetura; A arte
e o poder (escultura e pintura)

10.1. Relaciona e compara a arte da escultura
com a pintura.

11. Arte no Oriente
Antigo – Arte na
China e no Japão

11.1. Conhece as características e as principais
expressões artísticas orientais antigas.
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12. Arte e doutrina –
Arte bizantina e arte medieval; Representação espiritual
do corpo; O livro
ilustrado: iluminuras; A escrita da
música: canto gregoriano; Mosaicos,
afrescos e vitrais;
Arquitetura medieval.

12.1. Conhece a pluralidade e riqueza da arte
medieval
12.2. Compreende o contexto histórico da arte
Bizantina
12.3. Identifica os principais artistas e obras medievais.
12.4. Observa analiticamente as iluminuras,
vitrais, mosaicos e afrescos medievais.

13. Regras da ilusão –
O Renascimento e
uma nova perspectiva na arte; Individualidade do artista; Luz e cor: sfumato; Pintura a
óleo, perspectiva;
Renascença
do
norte.

13.1. Compreende o Renascimento cultural em
seu contexto e reflete acerca das transformações produzidas para o futuro da arte.
13.2. Conhece os principais artistas renascentistas e identifica suas principais obras.
13.3. Reconhece as principais técnicas de pinturas renascentistas e analisa obras.

14. Popularização da
imagem – Reprodução da imagem
no período renascentista; A popularização do acesso
às imagens por
meio das reproduções.

14.1. Compreende a popularização da imagem
no período renascentista e a profusão da
arte pictórica.

15. Harmonia em três
dimensões – A arquitetura; A escultura; A imposição
do belo.

15.1. Identifica a influência do Belo na arte da
escultura e arquitetura.
15.2. Reflete e compara a arte da escultura e da
arquitetura com expressões e construções
modernas.
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16. Música e teatro
para todos – Polifonia, música instrumental e dança; Espaços cênicos e Commedia
dell'Arte; O teatro
elisabetano. A Arte do Maneirismo.

16.1. Conhece os conceitos de polifonia, música
instrumental e sua relação com a dança.
16.2. Identifica o teatro elisabetano em seu contexto e características principais.
16.3. Compreender a escultura, arquitetura e as
cidades como representação artística, histórica e cultural dos povos.
16.4. Conhecer a arte do Maneirismo e sua importância para a arte e sua contribuição
para o Barroco.

3ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
pro
ocedimentos e atitudes)

17. Arte e propaganda – Luz e sombra; Trompe-l'oeil;
Música barroca e
ópera

17.1. Reflete acerca do contexto histórico e compreende a arte Barroca.
17.2. Conhece as características do Barroco e
identifica as principais obras do período.
17.3. Analisa o contraste da música barroca ao
contraste da expressão pictória.

18. Dramaticidade
edificada – Arquitetura e escultura.
Rococó

18.1. Identifica a dramaticidade nas esculturas e
na arquitetura Barroca.
18.2. Conhecer o Rococó e sua contribuição para
a arte decorativa.

19. A grande encenação – Barroco e
espetáculo; Apresentações musicais

19.1. Observa diferentes linguagens artísticas
extraindo delas os pontos de convergência
e suas peculiaridades.
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20. As manifestações
do Barroco no
Brasil e na América do Sul – Pintura, escultura e arquitetura na América Latina; Pintura, escultura e arquitetura barrocas
no Brasil; Música
barroca

20.1. Conhece a influência do Barroco nas Américas e identifica seus desdobramentos e
características.
20.2. Compreende o Barroco brasileiro.

21. Arte e realidade –
O Neoclassicismo
e a reinvenção dos
padrões
grecoromanos; O Romantismo e a paisagem que expressa emoção; O Realismo como expressão dos fatos sem
Idealizações

21.1. Compreende a ruptura barroca com o
clássico e analisa o retorno subsequente ao
clássico numa perspectiva analítica da história.
21.2. Identifica os principais artistas neoclássicos
e suas obras.
21.3. Observa o Romantismo em suas características e compreende as revoluções históricas
e artísticas do século XIX.
21.4. Identifica os principais artísticas românticos
e conhece suas obras.
21.5. Compara o Romantismo e o Realismo
21.6. Analisa a arte Realista e suas características.
22.1. Compreende o movimento Impressionista
reconhecendo seus principais pintores e
suas obras;

22. Impressões
da
realidade – O Impressionismo e as
investigações sobre
a representação da
luz; Escultura e música na virada do
século XIX para XX;
Impressionismo no
Brasil

22.2. Relaciona a teoria impressionista à arte da
fotografia.
22.3. Reconhece a expressão impressionista brasileira.
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23. Luzes,
câmera,
ação! – Fotografia
e cinema: desenvolvimento
da
tecnologia e das
linguagens; Mudanças na produção e circulação
de imagens técnicas;
Produções
em mídias contemporâneas

23.1. Compreende a colaboração do impressionismo para as tecnologias da imagem.
23.2. Conhece as técnicas e mídias contemporâneas.

24. Os espaços legitimadores da arte
e a magia do cinema – Galerias e
salões de arte;
Museus; A magia
do cinema; O
nascimento
de
uma linguagem;
O cinema no Brasil.

24.1. Reflete sobre o cinema e conhece sua gênese enquanto linguagem artística.
24.2. Conhece a área de museologia, mesmo de
forma introdutória e reflete acerva da curadoria e exposição artística.
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BIOLOGIA
1ª UNIDADE
INDICADORES DE APRENDIZA
AGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudes)

CONTEÚDOS
FRENTE1
1.
Composição química dos seres vivos
x Compostos org.
x Compostos inorg

1.1.

Compreende que os seres vivos são constituídos por diversos elementos químicos,
organizados na forma de substâncias orgânicas.
1.2. Reconhece o carbono como o elemento
químico fundamental das substâncias orgânicas.
1.3. Identifica a presença de carboidratos, proteínas e lipídios em alimentos a partir de experimentos realizados em laboratório.
1.4. Conhece características químicas, funções
gerais da água e a sua importância para
os seres vivos.
1.5. Identifica o papel biológico dos sais minerais.
1.6. Conhece algumas características químicas
e o papel biológico dos carboidratos.
1.7. Classifica os carboidratos quanto a sua
complexidade química e exemplifica.
1.8. Conhece algumas características químicas
e o papel biológico dos lipídios.
1.9. Diferencia os principais grupos de lipídios
quanto a sua complexidade química e
exemplifica.
1.10. Reconhece o papel biológico dos óleos,
gorduras, ceras, hormônios e do colesterol.
1.11. Reconhece a composição química e estrutural geral dos aminoácidos.
1.12. Reconhece a importância das ligações
peptídicas na estruturação das proteínas.
1.13. Compreende como determinados fatores
ambientais podem afetar a estrutura espacial das proteínas.
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1.14. Identifica algumas proteínas estruturais
relacionando-as com os seus respectivos
papéis biológicos.
2. Membranas Celulares

2. 1

x Parede celular
x Plasmalema

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.

Identifica a composição química da membrana plasmática.
Compreende o significado do modelo do
mosaico fluido que explica a estrutura e
fisiologia da membrana.
Relaciona a estrutura da membrana
plasmática com a sua função.
Descreve os transportes de substâncias
através da membrana plasmática.
Compreende como cada um dos processos contribui para a entrada ou saída de
substâncias na célula.
Associa os transportes de substâncias
através da membrana plasmática às necessidades funcionais da célula.
Interpreta gráficos, figuras, esquemas,
fotos e experimentos relativos aos diversos
processos de transporte através da membrana.
Analisa ao microscópio o comportamento
de células vegetais submetidas a meios
com diferentes concentrações osmóticas.
Compara processos de transporte ativo e
passivo.
Compara difusão simples e difusão facilitada.
Diferencia o comportamento de células
animais e vegetais em meios com diferentes concentrações osmóticas.
Compreende à dinâmica da endocitose,
relacionando-a a entrada e saída em bloco de substâncias da célula.
Caracteriza o processo de fagocitose e
seu papel na defesa do organismo.
Caracteriza o processo de pinocitose.
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2.15. Interpreta descrições, figuras, esquemas,
fotos e experimentos relativos aos processos de fagocitose e2pinocitose.
2.16. Compreende a importância da exocitose
nos processos de secreção e excreção celular.
2.17. Analisa a importância dos receptores de
membrana na comunicação entre células
e na resposta a hormônios e ligantes.
2.18. Identifica os envoltórios externos à membrana e organismos em que ocorrem.
2.19. Identifica tipos de diferenciações da
membrana plasmática, relacionando-as
com seus respectivos papéis biológicos.
3. citoplasma
x Fisiologia

3.1. Identifica os componentes do Citoplasma
da célula.
3.2. Analisa o aspecto geral do citoplasma em
lâminas observadas ao microscópio.
3.3. Diferencia o citoplasma de células procarióticas de células eucarióticas.
3.4. Associa a estrutura e a função principal
de cada uma das organelas citoplasmáticas.
3.5. Caracteriza morfofisiologicamente, os
retículos endoplasmáticos liso e rugoso.
3.6. Caracteriza morfofisiologicamente o complexo golgiense.
3.7. Caracteriza morfofisiologicamente os lisossomos.
3.8. Caracteriza morfofisiologicamente os pero-xissomos.
3.9. Caracteriza morfofisiologicamente os vacúolos.
3.10. Caracteriza morfofisiologicamente o citoes-queleto.
3.11. Compreende a importância do citoesqueleto na organização das células eucarióticas.
3.12. Caracteriza morfofisiologicamente os
microtúbulos.
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3.13. Caracteriza morfofisiologicamente os
microfilamentos.
3.14. Caracteriza morfofisiologicamente os
filamentos intermediários.
3.15. Caracteriza cílios e flagelos.
3.16. Relaciona cílios e flagelos à motilidade
celular.
3.17. Caracteriza morfofisiologicamente as
mitocôndrias.
3.18. Compreende a importância da mitocôndria na manutenção celular.
3.19. Caracteriza morfofisiologicamente os
plastos.
3.20. Interpreta esquemas, figuras, fotos, relatos de experimentos e gráficos relativos à
estrutura e função das organelas citoplasmáticas.
4. Núcleo
x Características
Gerais
x Componentes

4.1.

Reconhece o núcleo das células eucarióticas
como o centro de controle das atividades celulares.
4.2. Interpreta relatos de experimentos relativos à
existência e função do núcleo.
4.3. Identifica núcleo em células observadas ao
microscópio.
4.4. Identifica as características do núcleo.
4.5. Identifica o núcleo interfásico com membrana nuclear, cromatina e nucléolo.
4.6. Reconhece a importância do núcleo na manutenção da célula.
4.7. Caracteriza carioteca, nucleoplasma e nucléolo.
4.8. Reconhece a cromatina como o conjunto de
cromossomos do núcleo em estado de descondensação e atividade gênica.
4.9. Caracteriza o retículo nucleoplasmático e
outros componentes nucleares descritos recentemente.
4.10. Compreende os níveis de organização cromossômica.
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4.11. Reconhece o cromossomo como estrutura
celular em que se localizam os genes.
4.12. Conceitua e compreende os termos genoma,
célula haploide, célula diploide, locos gênicos e cromossomos homólogos.
4.13. Relaciona cromossomos gigantes à hiperatividade e à síntese de proteínas.
4.14. Identifica as principais alterações cromosômicas numéricas no cariótipo humano.
4.15. Reconhece que a relação entre alteração do
número de cromossomos nas células e síndromes cromossômicas.
4.16. Interpreta figuras, diagramas, descrições de
cariotipos alterados.
4.17. Realiza a montagem de idiogramas a partir
de simulações de metáfases.
5. Divisão celular
x Mitose
x Meiose

5.1.
5.2.

5.3

5.4.

5.5.

5.6.

Caracteriza os períodos da interfase.
Analisa acontecimentos da interfase e da
mitose que permitem a formação de células filhas, geneticamente iguais à célulamãe.
Reconhece o papel da mitose na reprodução assexuada de organismos unicelulares e no crescimento e no desenvolvimento dos organismos multicelulares.
Conhece e identifica em esquemas e
fotografias de células em divisão, as principais fases da mitose (prófase, metáfase,
anáfase e telófase)
Identifica, ao microscópio, as diversas
fases do ciclo celular a partir de observações de células meristemáticas de raízes
de Allium cepa.
Reconhece aspectos gerais de cromossomos em metáfase mitótica de células vegetais a partir de observações ao microscópio, utilizando raízes de cebola como
material biológico.

LFA-2018-DIVERSOS–0321032018-1ªEM-GUIA

39

5.7.

Justifica a necessidade da condensação
dos cromossomos e da presença do fuso
mitótico para a correta distribuição dos
cromossomos para as células-filhas.
5.8. Descreve os principais acontecimentos do
processo mitótico.
5.9 Reconhece a importância da metáfase mitótica para a construção e análise do cariótipo.
5.10 Entende a importância dos check points
para evitar a propagação dos erros de
mitose.
5.11. Distingue as principais diferenças entre os
processos de divisão das células animais
e vegetais.
5.12. Reconhece a relação entre a meiose e a
reprodução sexuada.
5.13. Caracteriza e identifica em esquemas e
fotografias de células em divisão, as principais fases da meiose.
5.14 Interpreta gráficos do ciclo celular envolvendo mitose e meiose.
5.15. Explica o crossing-over que ocorre durante
a prófase I e sua importância para a variabilidade genética das espécies.
5.16. Distingue, em desenhos e fotografias,
células em anáfase I da meiose de células
em anáfase mitótica e em anáfase II da
meiose.
5.17. Reconhece que a meiose pode ocorrer em
épocas diversas do ciclo de vida, nos diferentes grupos de seres vivos.
5.18 Identifica o número cromossômico das
células em cada fases da meiose I e II.
5.19. Diferencia os tipos de meioses (gamética,
espórica e zigótica)
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FRENTE 2
6. Classificação biológica

5.20. Compara, identifica, interpreta e/ou analisa informações apresentadas em esquemas, figuras, diagramas, fotos, relatos de experimentos, gráficos, textos verbais que ilustram processos relacionados
com a divisão celular e suas principais fases (prófase, metáfase, anáfase e telófase).
6.1. Reconhece a importância da classificação
biológica na organização e compreensão
da diversidade da vida.
6.2. Reconhece a importância da nomenclatura binomial.
6.3. Aplica corretamente as regras da nomenclatura biológica binomial e trinomial.
6.4. Compara o sistema de classificação de Lineu
com o sistema de classificação atual.
6.5. Compreende a hierarquia nas relações de
inclusão das categorias taxonômicas.
6.6. Reconhece espécie como categoria taxonômica básica para a classificação dos
seres vivos.
6.7. Compreende o conceito biológico de espécie.
6.8. Compara o conceito de espécie proposto
por Lineu com o conceito atual.
6.9. Compreende o conceito filogenético de
espécie.
6.10. Compreende o conceito de subespécie ou
raça geográfica.
6.11. Identifica os seres vivos de acordo com os
sistemas atuais de classificação.
6.12. Identifica aspectos morfológicos, funcionais, genéticos ou moleculares importantes para a classificação biológica.
6.13. Compreende a importância da teoria
evolucionista para as mudanças na classificação biológica.
6.14. Compara classificações baseadas na taxonomia e na biossistemática.
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6.15. Interpreta árvores filogenéticas, cladogramas, esquemas e figuras que expressam as hipóteses da cladística, reconhecendo graus de parentesco entre organismos.
7. Vírus

7.1 Identifica as características principais dos
vírus
7.2 Caracteriza os ciclos de reprodução lítico e
lisogênico dos vírus.
7.3 Classifica os vírus com base em sua estrutura e funcionalidade.

8. Viroses

8. 1 Caracteriza as principais viroses humanas
8.2 Identifica nos mecanismos reprodutivos
associados às viroses mecanismos de contaminação, sintomas e profilaxia.

9. Monera

9.1.

Identifica as principais características de
bactérias.
9.2 Classifica as bactérias de acordo com sua
estrutura e funções.
9.3 Identifica as principais bacterioses e suas
características.

10. Fungi

10.1. Identifica as principais características de
fungos.
10.2 Classifica os fungos de acordo com sua
estrutura e funções.
10.3 Identifica as principais micoses e suas características.

11. Protista

11.1. Identifica as principais características dos
protistas.
11.2 Classifica os protistas de acordo com sua
estrutura e funções.
11.3 Identifica as principais protozooses e suas
características.
11.4 Destaca principalmente a doença de chagas e a malária, devido a sua importância médica e sanitária.
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2ª UNIDADE
INDICADORES DE APRENDIZA
AGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudes)

CONTEÚDOS
FRENTE 1

12.1.

12. Embriologia
Tipos de ovos
Fases
Organogênese
Anexos embrionários

12.2.
12.3.
12.4.
12.5.

12.6.
12.7
12.8
12.9
12.10

12.12

Identifica e diferencia os tipos de ovos
encontrados na natureza.
Analisa a organização do gameta feminino de vertebrados, usando como material biológico um ovo de ave.
Identifica os diversos componentes do
ovo e suas funções no desenvolvimento
do embrião
Relaciona os tipos de ovos aos tipos de
clivagem que neles ocorrem.
Caracteriza o ovo das aves de acordo
com a quantidade de vitelo, relacionando-o os com os modelos de segmentação.
Conhece as principais fases do desenvolvimento embrionário dos animais cordados.
Identifica os principais componentes de
cada fase embrionária a partir de esquemas, fotos e desenhos.
Diferencia e exemplifica os animais protostômios e deuterostômios.
Classifica e diferencia os grupos animais
quanto a presença e ausência do celoma.
Diferencia os estágios embrionários,
compreendendo seu significado na formação dos tecidos e dos órgãos do embrião.
Identifica os principais órgãos e sistemas
animais formados a partir do ectoderma,
mesoderma e endoderma.
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12.13
12.14

12.15.
12.16

12.17
12.18

13. Histologia
Epitelial
Conjuntivos
Nervoso
Muscular

Identifica, através do estudo da embriologia do anfioxo, a relação evolutiva entre os diversos grupos animais.
Analisa o surgimento do ovo com casca,
dos anexos embrionários e da placenta
como meios de adaptação ao ambiente
terrestre.
Descreve a importância funcional de
cada anexo embrionário presente nos
grupos de animais vertebrados.
Diferencia os grupos de mamíferos quanto ao desenvolvimento placentário em
monotremados, marsupiais e placentários.
Caracteriza a gemelaridade monozigótica, dizigótica e unida (teratópaga).
Interpreta aspectos do processo de desenvolvimento apresentados em diferentes formas de linguagem e representação, como texto discursivo, gráficos, tabelas, desenhos, diagramas, esquemas,
fotos e desenhos experimentais.

13.0 Caracteriza os principais tecidos que compõem os diversos órgãos e sistema do corpo humano.
13.1 Diferencia o tecido epitelial de revestimento
e glandular, enfatizando os tipos celulares
e funções específicas.
13.2 Identifica os diferentes tecidos conjuntivos
bem como suas respectivas funções.
13.3 Caracteriza o tecido nervoso e relaciona a
célula nervosa aos órgãos do sistema nervoso central e periférico.
13.4 Diferencia os tipos de tecidos musculares e
suas respectivas funções.
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14 Fisiologia Humana
Digestório
Circulatório

14.1

Reconhece e compreende a importância
dos hábitos alimentares saudáveis e identifica os problemas sócio-econômicos relacionados à população brasileira.
14.2 Reconhece os processos de alimentação e
digestão como etapas do fenômeno de
nutrição correta.
14.3
Identifica os diferentes órgãos componentes do sistema digestório humano e
suas respectivas funções.
14.4
Diferencia os fenômenos físicos ( mastigação, deglutição, peristaltismo) e químicos (insalivação, quimificação e quilificação) envolvidos no processo digestivo.
14.5
Classifica as glândulas salivares, destacando a importância da saliva e a ação
da enzima amilase salivar para a digestão.
Reconhece a ação do suco gástrico na
14.6
digestão e na formação do quimo e das
enzimas digestivas no processo de transformação dos alimentos.
Reconhece os principais vasos ligados ao
14.7
coração e o tipo de sangue circulante
nesses vasos.
14.8
Descreve os trajetos do sangue na pequena e na grande circulação, destacando a hematose e as trocas de substâncias
entre o sangue e as células.
Caracteriza a circulação linfática e sua
14.9
importância para o organismo
14.10. Distingue e identifica os componentes do
sangue (plasma e elementos figurados).
14.11 Diferencia sangue venoso de sangue
arterial.
14.12 Reconhece as características e funções
atribuídas às hemácias, aos leucócitos e
às plaquetas.
14.13. Explica o modo de ação da hemoglobina
sanguínea no transporte do O2 e do CO2
pelo corpo.
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14.14 Reconhece a função dos gânglios linfáticos na defesa do organismo.
14.15. Caracteriza o fenômeno da diapedese,
reconhecendo-o como importante na defesa do organismo.
14.16 Explica o processo de coagulação sanguínea e a interferência de substâncias
como oxalatos, citratos e heparina sobre
esta reação.
14.17. Identifica as principais doenças do sangue, relacionando-as aos respectivos sintomas.
14.18. Diferencia sistema circulatório aberto e
fechado, relacionando aos diversos grupos animais.
14.19. Identifica e diferencia as artérias, veias e
os capilares quanto a sua anatomia e localização.
14.20. Diferencia o sistema circulatório dos diversos vertebrados (peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos).
14.21 Identifica as estruturas do coração, destacando suas características e funções.
14.22 Explica como ocorre o processo de regulação da frequência cardíaca, o fenômeno da fibrilação, bem como a utilização do marca passo artificial.
14.23. Identifica e reconhece as principais doenças do coração e associa aos seus respectivos sintomas.
14.24 Reconhece os principais vasos ligados ao
coração e o tipo de sangue circulante
nesses vasos.
14.25. Descreve os trajetos do sangue na pequena e na grande circulação, destacando a hematose e as trocas de substâncias
entre o sangue e as células.
14.26. Caracteriza a circulação linfática e sua
importância para o organismo.
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FRENTE 2
15. Zoologia
x Filo Porífera
x Filo Cnidária
x Filo
Platyelminthes
x Filo Nematoda
x Filo Mollusca

15.1 Caracteriza anatomicamente os animais do
filo Porífera.
15.2 Diferencia os tipos de esponjas quanto a
estrutura corpórea( Ascon, sycon e leucon)
15.3 Conhece as formas de reprodução sexuada e assexuada em esponjas.
15.4 Caracteriza os Cnidários, identificando
estruturas e células típicas bem como a fisiologia geral do grupo.
15.5 Identifica e diferencia as formas reprodutivas dos cnidários.
15.6 Conhece a anatomia e a fisiologia dos
platelmintos.
15.7 Entende a participação das células-flama,
ocelos e do sistema nervoso ganglionar na
evolução animal.
15.8 Explica endemias causadas por platelmintos como: a teníase, cisticercose e a esquistossomose.
15.9 Caracteriza os nematelmintos quanto a
sua anatomia e fisiologia básica.
15.10 Conhece endemias brasileiras provocadas
por nematelmintos como: ascaridíase, filariose, ancilostomose e oxiurose.
15.11 Classifica os moluscos e identifica suas
principais características anatômicas e fisiológicas.
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3ª UNIDADE
CONTEÚDOS
FRENTE 1
16. Fisiologia Humana
Sistema respiratório

Sistema Excretor

Sistema Nervoso

Sistema endócrino

Sistema sensorial

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
pro
ocedime
entos e atitudes)
O professor/a verificará se o aluno/a:
16.1 Diferencia os principais tipos de respiração
presentes nos diversos grupos animais.
16.2 Identifica as estruturas do sistema respiratório humano e reconhece suas características e
respectivas funções.
16.3. Diferencia os fenômenos mecânicos da
respiração (inspiração e expiração) e a ação dos
músculos respiratórios.
16.4. Explica a importância do fenômeno químico
da respiração (hematose), bem como a capacidade respiratória vital.
16.5 Entende como ocorre a regulação do ritmo
respiratório pelo sistema nervoso.
16.6. Caracteriza as principais doenças respiratórias e reconhece os riscos do fumo.
16.7. Reconhece a importância da eliminação
das excretas e diferencia os tipos de excretas nitrogenadas eliminadas pelos seres vivos.
16.8 Identifica e diferencia os tipos de sistemas
excretores encontrados nos diversos seres vivos.
16.9. Identifica os órgãos que formam o sistema
urinário humano e suas respectivas funções.
16.10. Descreve o processo de formação e excreção da urina.
16.11. Explica o ciclo da ornitina que ocorre em
mamíferos.
16.12 Identifica e caracteriza as principais doenças do sistema urinário.
16.13 Explica a importância da glândula sudorípara para a produção do suor, relacionando essa
secreção à regulação da temperatura corporal.
16.14 Diferencia a osmoregulação em animais
de água doce e de água salgada.
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16.15 Reconhece a função do sistema nervoso no
controle e na coordenação do funcionamento
orgânico.
16.16 Diferencia o sistema nervoso dos invertebrados e vertebrados quanto a sua complexidade
na escala evolutiva.
16.17 Identifica as partes do neurônio relacionando-as com suas respectivas funções, bem
como os tipos de neurônios encontrados.
16.18 Descreve e identifica o fenômeno da sinapse nervosa.
16.19 Explica a propagação do impulso nervoso
através do axônio, destacando o potencial de
repouso e de ação do neurônio.
16.20 Classifica e identifica as estruturas (órgãos)
que formam o Sistema nervoso humano.
16.21 Relaciona os órgãos do SNC às suas respectivas funções.
16.22 Reconhece as estruturas protetoras do SNC
a partir de suas características e funções.
16.23 Classifica os nervos do SNP de acordo com
as suas funções.
16.24 Explica o fenômeno da homeostase e relaciona-o ao funcionamento do Sistema Nervoso
Autônomo.
16.25. Compreende o funcionamento do AtoReflexo.
16.26.Reconhece a influência das substâncias
psicoativas sobre o sistema nervoso.
16.27. Classifica os tipos de glândulas existentes
no organismo (endócrinas, exócrinas, anfícrinas
ou mistas).
16.28. Identifica as principais glândulas endócrinas, reconhece seus principais hormônios.
16.29. Compreende a ação dos hormônios no
organismo e relaciona-os aos respectivos distúrbios.
16.30 - Identifica os principais componentes do
olho humano e suas respectivas funções.
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16.31 - Compreende a complexidade do olho
humano como resultado de um processo evolutivo.
16.32 - Relaciona o sentido da visão com os
comprimentos de onda do espectro de luz visível
(link com física/óptica)
16.33 - Identifica os principais componentes da
orelha humana e suas respectivas funções.
16.34 - Compreende o fenômeno da audição
como resultado da integração funcional das diferentes partes da orelha.
16.35 - Identifica os principais componentes do
sistema vestibular e sua importância na manutenção do equilíbrio do corpo, relacionando aspectos
morfofisiológicos e moleculares.
16.36 - Relaciona a audição com ondas sonoras
(link com física)
16.37 - Identifica os principais sabores (doce,
amargo, salgado, azedo e umami) percebidos
pelos humanos, relacionando-os às papilas gustativas e sua distribuição na língua.
16.38 - Relaciona fatores como odor, temperatura textura ao sentido do paladar.
16.39 - Compreende o fenômeno do tato como
resultado da ativação de diferentes células sensoriais presentes na pele humana.
16.40 - Compreende o funcionamento dos órgãos sensoriais específicos de determinados grupos animais, em uma abordagem comparativa.
FRENTE 2
17. Filo Annelida

17.1 Identifica características típicas dos anelídeos
bem como sua classificação taxonômica.
17.2 Identifica as principais modificações evolutivas, comparando-as com as encontradas nos
grupos anteriores.
17.3 Destaca a importância do grupo na medicina e para o meio ambiente.

LFA-2018-DIVERSOS–0321032018-1ªEM-GUIA

50

18. Filo Arthropoda

18.1 Conhece as anatomia e fisiologia dos artrópodos (crustáceos, insetos, aracnídeos, diplópodas e chilópodas) bem como suas alterações evolutivas que facilitam a adaptação e sobrevivência.
18.2 Classifica os artrópodes com base em suas
estruturas corporais.

19. Filo Echinodermata

19.1. Classifica os equinodermas e entende sua
anatomofisiologia básica.
19.2 Associa os equinodermos com os cordados
com base em padrões corporais

20. Filo Cordata

20.1. Identifica as principais características dos
representes do filo Chordata.
20.2 Classifica os representantes do filo Chordata.
20.3. Compara as características anatômicas e
fisiológicas das principais classes dos animais
vertebrados.
20.4 Reconhece as adaptações dos animais nos
seus respectivos ambientes frente ao processo
auditivo.
20.5. Compreende o processo de extinção por
uma não adaptação dos seres vivos a novas condições ambientes.
20.6. Analisa a importância ecológica dos animais vertebrados.
20.7 Diferencia as características dos animais
invertebrados e dos vertebrados.
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QUÍMICA
1ª UNIDADE
INDICADORE
ES DE APRENDIZAG
GEM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudes)

CONTEÚDOS
1. Retomada dos
Conceitos Básicos
de Química:

1.1.

Introdução à Química – Estudo da
matéria

1.3.

1.2.

1.4.
Análise imediata
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

Percebe que a matéria pode se apresentar
em diferentes estados físicos;
Caracteriza os diferentes estados físicos da
matéria;
Conceitua ponto de fusão e ebulição e
percebe que são diferentes para cada
substância;
Prever com base nos pontos de fusão e
ebulição, o estado físico de uma substância em determinada temperatura;
Nomeia as principais unidades de massa e
volume;
Representa corretamente o símbolo das
principais unidades de massa e volume;
Utiliza proporcionalidade para converter
unidades de massa e volume;
Descreve do ponto de vista macroscópico,
o
que é uma substância química;
Classifica um sistema quanto a ser substância pura ou mistura e quanto a ser homogêneo ou heterogêneo;
Determina o número de fases e componentes de um sistema;
Descreve os principais métodos de separação de misturas;
Lista os equipamentos empregados nos
métodos de separação de misturas;
Reconhece a presença de processos de
separação de misturas no cotidiano;
Planeja o fracionamento de misturas em
caso que envolva duas ou mais etapas.
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2. Estrutura Atômica:

2.1.

Leis ponderais e
atomística

2.2.
2.3.

Átomo nuclear
2.4.
Átomo da Mecânica Quântica

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.

Compreende as Leis ponderais: Conservação da Massa e Proporções constantes;
Analisa dados experimentais para constatar a validade das Leis Ponderais;
Enumera os pontos importantes da Teoria
Atômica
de Dalton.
Interpreta a representação de elementos e
substâncias;
Compreende o conceito de elemento químico dentro da Teoria de Dalton;
Compreende a simbologia e os códigos da
química;
Contextualiza e analisa a contribuição dos
modelos para a evolução da química;
Relaciona e compreende como as atividades experimentais foram importantes para
a criação de modelos ao longo da história;
Entende o fenômeno da radiotividade e
reconhece suas principais partículas;
Conhece os modêlos atômicos de Thomson, Rutherford e Bohr;
Conhece os fatos históricos que levaram a
Thomson elaborar o seu modelo atômico;
Compreende o modelo clássico do átomo.
Reconhece as partículas fundamentais do
átomo.
Caracteriza as partículas fundamentais do
átomo quanto a carga e a massa.
Conceitua Número atômico e de massa e
aplicá-los na resolução de problemas.
Entende o significado dos íons e diferenciá-los das espécies químicas neutras.
Conceitua isótopos, isóbaros e isótonos e
aplicá-los na resolução de problemas.
Relaciona o modelo de Bohr e algumas
manifestações luminosas do cotidiano.
Adquiri noção sobre ondas eletromagnéticas.
Conhece os fenômenos de luminescência:
fluorescência e fosforescência.
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2.21 Conhece o espectro contínuo da luz solar(luz branca) e diferenciar do espectro
descontínuo dos elementos químicos.
2.22. Distribui os elétrons dos átomos e íons em
camadas.
2.23. Distribui utilizando o diagrama de Pauling,
os elétrons de átomos e íons.
2.24. Identifica camada de valência e subnível
de maior energia.
3. Elementos Químicos e Tabela Periódica:
Classificação periódica dos elementos
Propriedades periódicas e aperiódicas

3.0.

Compreende a evolução histórica e tecnológica na construção da tabela periódica atual;
3.1. Reconhece a contribuição de Mendeleev
para a construção da tabela periódica;
traduz as informações presentes na tabela periódica em linguagem discursiva;
3.2. Relaciona o número atômico de um elemento com a posição na Tabela Periódica;.
3.3. Relaciona as características físicas e químicas de um elemento químico à sua posição na tabela periódica;
3.4. Diferencia períodos e famílias e identifica
as principais famílias da tabela periódica;.
3.5. Reconhece a classe a que pertence um
elemento químico;
3.6. Classifica os elementos quanto a ocorrência na natureza, propriedades metálicas e
configuração eletrônica.
3.7. Desenvolve atitude crítica em relação aos
problemas ambientais provocados pelo
mal uso dos elementos químicos.
3.8. Identifica fonte de informações – tabela
periódica – como forma de obter informações relevantes.
3.9. Conhece como variam as proprie-dades
periódicas.
3.10. Conceitua raio atômico ou tamanho do
átomo.
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3.11. Compreende a influência da carga nuclear no raio atômico.
3.12. Compreende a influência do número de
camadas no raio atômico.
3.13. Conceitua energia de ionização afinidade
eletrônica e eletronegatividade.
3.14. Interpreta gráficos envolvendo as propriedades periódicas.

2ª UNIDADE
CONTEÚDOS
4. Ligações Químicas
Ligações químicas
– Iônica e metálica
Ligações químicas
– Covalentes
Hibridização dos
orbitais
Geometria molecular
Polaridade molecular e forças intermoleculares

INDICADORES DE APRENDIZA
AGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudes)
4.1. Compreende as teorias e modelos que
explicam as interações entre os átomos.
4.2. Reconhece e aplica a regra do octeto.
4.3. Representa as substâncias iônicas mais
comuns através das fórmulas eletrônica e
iônica.
4.4. Representa as substâncias moleculares mais
comuns através das fórmulas eletrônica e
estrutural.
4.5. Diferencia substância iônica da covalenteou
molecular.
4.6. Conhece as principais propriedades físicas
dos compostos iônicos, moleculares e metálicos.
4.7. Relaciona a ligação metálica a algumas
propriedades dos metais.
compreende a teoria do “Mar de Elétrons”.
4.8. Determina a geometria de moléculas simples através da teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência.
4.9. Conhece as principais geometrias Moleculares.
4.10 Identifica a geometria de moléculas binárias do tipo AB, AB2, AB3 e AB4.
4.11 Indica a variação da eletronegatividade na
tabela periódica.
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4.12 Explica a polaridade das ligações através
da eletronegatividade.
4.13 Aplica o conceito de eletronegatividade para
prever se uma ligação é polar ou apolar.
4.14 Explica o significado de moléculas polares e
apolares.
Identifica polaridade de moléculas binárias
do tipo AB, AB2, AB3 e AB4.
4.15 Identifica o tipo de ligação de um composto
a partir do conhecimento das propriedades
físicas.
4.16 Classifica a solubilidade e a miscividade
entre as substâncias a partir da polaridade
das moléculas.
4.17 Conceitua interações intermoleculares.
4.18 Compara sólidos, líquidos e gases, sob os
pontos de vista macroscópico e microscópico.
4.19 Conceitua as interações dipolo-dipolo,
dipolo instantâneo – dipolo induzido e ligações de hidrogênio.
4.20 Relaciona as propriedades físicas das substâncias com o tipo de interação.
4.21 Compreende a influência da massa molar
no ponto de ebulição das substâncias.
4.22 Compreende a influência das interações
intermoleculares no ponto de ebulição das
substâncias.
4.23 Reconhece a influência das ligações de hidrogênio nas propriedades da água.
4.24 Reconhece aspectos químicos na interação
do ser humano com o meio ambiente;
5. Oxidação e Redução:
Oxidação e redução

5.1. Compreende como ocorre uma reação de
oxirredução;
5.2. Reconhece a importância das reações de
oxirredução que ocorrem no meio ambiente
e a interferência na qualidade de vida;
5.3. Determina o número de oxidação de espécies químicas nêutras, íons monoatômicos e
íons compostos.
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5.4. Compreende como ocorre uma reação de
oxirredução;
5.5. Reconhece a importância das reações de
oxirredução que ocorrem no meio ambiente
e a interferência na qualidade de vida;
5.6. Determina o número de oxidação de espécies químicas nêutras, íons monoatômicos e
íons compostos.
6. Compostos Inorgânicos:
Teorias ácido-base
Funções inorgânicas – Ácidos e bases
Funções inorgânicas – Sais

6.1. Conhece os principais grupos de compostos
inorgânicos;
6.2. Compreende os principais usos das substâncias inorgânicas e seus benefícios para a vida;
6.3. interpreta textos relativos aos conhecimentos
científicos e tecnológicos;
6.4. Conhece os principais grupos de compostos
inorgânicos;
6.5. Compreende os principais usos das substâncias
inorgânicas e seus benefícios para a vida;
6.6. Interpreta textos relativos aos conhecimentos
científicos e tecnológicos;
6.5. Compreende problemas ambientais correlacionados às substâncias inorgânicas.
6.6. Explica os resultados do teste de condutividade
elétrica de soluções aquosas.
6.7. Interpreta o que ocorre quando quando
NaCl, C12H22O11 ou HCl se dissolvem em
água.
6.8. Analisa e aplica os conceitos dos ácidos e
bases.
6.9. Conhece as classificações gerais dos ácidos.
6.10 Conhece as classificações gerais das bases.
6.11 Conhece as classificações gerais das sais.
6.12 Nomeia os principais ácidos e bases.
6.13 Fórmula os principais ácidos e bases.
6.14 Representa a fórmula estrutural dos ácidos.
6.15 Equaciona a ionização dos ácidos.
6.16 Equaciona a dissociação iônica das bases.
6.17 Conhece as diferenças entre a amônia e as
demais bases.
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6.18 Conhece e interpreta a escala de pH.
6.19 Conceitua Sais.
6.20 Equaciona uma neutralização total.
6.21 Deduz a fórmula de um ânion a partir da
fórmula de um ácido.
6.22 Nomeia um ânion dada a sua fórmula.
6.23 Nomeia um sal normal dada a sua fórmula.
6.24 Escreve a fórmula de um sal normal, dado
seu nome.
7. Compostos Inorgâ- 7.1. Nomeia corretamente um óxido.
nicos 2:
7.2. Prevê a fórmula de óxido iônico.
Funções inorgânicas 7.3. Prevê a fórmula de um óxido molecular.
Óxidos
7.4. Equaciona uma reação de um óxido básico
com água.
7.5. Equaciona uma reação de um óxido básico
com um ácido.
7.6. Equaciona uma reação de um óxido ácido
com água e com uma base.
7.7. Explica como se forma a chuva ácida.
7.8. Identifica aspectos nocivos da presença de
certos óxidos na atmosfera.
7.9. Identifica aspectos relevantes do conhecimento químico e suas aplicações na compreensão de transformações da natureza.
7.10 Reconhece e explica de forma crítica os principais problemas ambientais da atualidade:
Aquecimento global, chuva ácida e buraco
na camada de ozônio.
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3ª UNIDADE
CONTEÚDOS
8. Introdução ao conceito de reação
química:
Reações químicas
inorgânicas
Métodos de balanceamento de equações químicas

9. Aspectos quantitativos:
grandezas
químicas
Cálculos químicos e cálculo de
fórmulas
Cálculo estequiométrico I – Casos gerais da estequiometria, reagentes em excesso e reações
sucessivas

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
pro
ocedimentos e atitudes)
8.1 Compreende e correlaciona as evidências de
uma reação química a situações cotidianas;
8.2 Fórmula hipóteses sobre a ocorrência de
uma reação química;
8.3 Distingue conceitualmente reagentes e produtos;
8.4 Diferencia substância simples de uma composta do ponto de vista macroscópico;
8.5 compreende as Leis ponderais: Conservação
da Massa e Proporções constantes;
8.6 Analisa dados experimentais para constatar
a validade das Leis Ponderais;
8.7 Realiza cálculos envolvendo proporção entre
massas de elementos que formam um composto;
9.1 Reconhece a unidade de massa atômica;
9.2 Identifica a massa atômica dos elementos na
tabela periódica;
9.3 Calcula a massa atômica de um elemento a
partir do conhecimento de seus isótopos;
9.4 Diferencia número de massa atômica;
9.5 Calcula as massas moleculares e molares
das substâncias.
9.6 Aplica o conceito de mol a cálculos químicos;
9.7 Resolve situações problemas utilizando o
conceito de massa molar;
9.8 Calcula a quantidade de matéria a partir de
sua massa ou número de entidades;
9.9 Calcula a massa da amostra a partir da
quantidade de matéria ou número de entidades;
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Cálculo estequiométrico
II
–
Rendimento e pureza

10.O Estado gasoso
Estudo dos gases I –
Características gerais e
leis do estado gasoso,
equação geral do estado gasoso e de Clapeyron

Estudo dos gases II –
Misturas gasosas: Leis
de Dalton e de Amagat
e massa específica de
um gás, difusão e efusão gasosas (Lei de
Graham)

9.10 Calcula o número de entidades a partir da
massa da amostra ou quantidade de matéria/ volume molar;
9.11 Emprega os dados de massa molar para
calcular a quantidade de matéria expressa
em mol;
9.12 Utiliza os dados provenientes da questão
para estimar a quantidade de entidades microscópicas (átomos, moléculas, íons) presentes em uma amostra de matéria;
9.13 Percebe que muitos princípios científicos
estão presentes em nossa vida cotidiana.
10.1 Reconhece a Teoria Cinética como modelo
explicativo para o comportamento do estado
gasoso;
10.2 Caracteriza o estado gasoso e considera
suas grandezas fundamentais: volume, pressão e temperatura;
10.3 Identifica as unidades utilizadas para expressar volume, pressão e temperatura de um
gás;
10.4 Transforma unidades de pressão, de volume
e de temperatura;
10.5 Caracteriza as condições normais de pressão e temperatura;
10.6 Entende a estrutura interna dos gases por
meio da teoria cinética dos gases;
10.7 Define e diferencia gás ideal de gás real;
10.8 Compreende a teoria cinético – molecular
aplicada aos gases;
10.9 Utiliza a Lei de Boyle, para realizar previsões
sobre uma amostra de gás sofrendo uma
transformação;
10.10 Utiliza a Lei de Charles, para realizar previsões sobre uma amostra de gás sofrendo
uma transformação;
10.11 Utiliza a Lei de Gay-Lussac, para realizar
previsões sobre uma amostra de gás sofrendo uma transformação;
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10.12 Compreende as bases das leis dos gases e
como utilizar essas leis: de Boyle, de Charles, de Avogadro;
10.13 Aplica as leis dos gases ideais à situação
problema;
10.14 Interpreta graficamente as transformações
gasosas;
10.15 Aprecia o entendimento das regularidades
da natureza;
10.16 Percebe que muitos princípios científicos
estão presentes em nosso cotidiano.
10.17 Emprega equação de Clapeyron para estimar pressão de uma amostra gasosa;
10.18 Emprega equação de Clapeyron para estimar volume de uma amostra gasosa;
10.19 Emprega equação de Clapeyron para
estimar temperatura de uma amostra gasosa;
10.20 Emprega equação de Clapeyron para estimar a quantidade de matéria de uma
amostra gasosa;
10.21 Emprega equação de Clapeyron para tecer
comparações entre duas amostras gasosas;
10.22 Emprega a Hipótese de Avogadro para
tecer comparações entre duas amostras
gasosas;
10.23 Relaciona as condições inicial e final de
uma transformação gasosa qualquer;
10.24 Calcula o volume ocupado por um gás
fora das CNTP a partir da reação química;
10.25 Calcula a densidade relativa entre dois
gases;
10.26 Calcula a densidade absoluta de um gás;
10.27 Calcula velocidade de difusão de um gás;
10.28 Calcula a velocidade de efusão de um gás;
10.29 Emprega a Lei de Grahan para estimar o
tempo de efusão de um gás;
10.30 Emprega a Lei de Grahan para estimar a
massa molar do gás;
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10.31 Emprega a Lei de Grahan para estimar a
distância entre dois gases quando se combinam;
10.32 Relaciona as leis gasosas a problemas
ambientais;
10.33 Relaciona as substâncias (reagentes ou
produtos) de uma equação química na determinação da quantidade de (massa - volume fora das CNTP);
10.34 Relaciona as substâncias (reagentes ou
produtos) de uma equação química na determinação da quantidade de (mol-volume
fora das CNTP).
10.35 Aprecia o entendimento das regularidades
da natureza;
10.36 Percebe que muitos princípios científicos
estão presentes em nosso cotidiano;
10.37 Avalia propostas de intervenção no meio
ambiente aplicando conhecimentos químicos, observando riscos ou benefícios.
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FÍSICA
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS
1.0 Introdução à Física
x Notação
Científica(NC)
x Ordem de
grandeza(OG)
x Dimensão de uma
grandeza
x Operações com
NC

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudes)
1.0 Introdução à Física
1.1
Identifica o(s) instrumento(s) adequado(s)
para a medida de uma grandeza física.
1.2
Determina corretamente as unidades de
medida de uma grandeza física e
reconhece as que pertencem ao Sistema
Internacional de Unidades
1.3
Executa corretamente a conversão de unidades de grandezas físicas.
1.4
Identifica a unidade de medida correta de
uma grandeza física.
Determina corretamente a ordem de
1.5
grandeza de um número.
Determina e analisa corretamente a
1.6
dimensão de uma grandeza física.
1.7
Entende o conceito de precisão de um
instrumento de medida e a determina.
Identifica os algarismos significativos de
1.8
uma medição e efetua corretamente as
operações
matemáticas
com
esses
algarismos.
1.9
Expressa corretamente os resultados das
operações matemáticas em Notação
Científica.
1.10 Executa
corretamente
operações
matemáticas com números escritos em
potência de dez.
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2.0 Vetores
x Grandeza vetorial
e grandeza escalar
x Soma de vetores
x Decomposição de
vetores
x Subtração vetorial
x Velocidade escalar média e velocidade vetorial média
x Composição de
movimentos

2.0 Vetores
2.1 Diferencia grandeza vetorial e grandeza
escalar.
2.2 Reconhece a variação de uma grandeza
vetorial, considerando os parâmetros:
módulo, direção e sentido.
2.3 Compreende o conceito de VETOR
RESULTANTE e aplica a soma vetorial para
calcular
grandezas
tais
como:
deslocamentos,
força
resultante,
velocidade
resultante
e
aceleração
resultante, quantidade de movimento de
um sistema e outras.
2.4 Reconhece a necessidade e aplica
corretamente: o Teorema de Pitágoras, a
lei dos cossenos e a trigonometria no
triângulo
retângulo,
para
calcular
grandezas vetoriais.
2.5
Diferencia e/ou compara as grandezas:
deslocamento e distância.
2.6 Determina posições e/ou deslocamentos,
utilizando linguagem vetorial.
2.7 Calcula a velocidade vetorial média e/ou
velocidade escalar média de um móvel, em
qualquer tipo de trajetória.
2.8 Compreende o conceito de vetor diferença
e aplica a subtração vetorial para calcular
grandezas tais como: deslocamento,
aceleração vetorial média, velocidade
relativa e outras.
2.9 Representa, utilizando linguagem vetorial,
grandezas tais como: força, deslocamento,
aceleração,
velocidade,
Impulso,
Quantidade de movimento e outras
grandezas vetoriais.
2.10 Reconhece a necessidade e executa a
decomposição de grandezas vetoriais tais
como: força, velocidade e aceleração e
outras.
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2.11 Determina a direção e o sentido de uma
grandeza vetorial aplicando as regras do
polígono ou do paralelogramo.
3.0 Movimentos
xMovimento Retilíneo Uniforme
xMovimento Retilíneo Uniformemente Variado, na
horizontal e na
vertical.
xMovimento Circular Uniforme
xMovimentos bidimensionais
xCinemática vetorial

3.0 Movimentos
3.1 Diferencia os conceitos de velocidade
escalar média e velocidade vetorial média.
3.2 Calcula a velocidade escalar média de
corpo em movimento.
3.3 Analisa o movimento de um corpo,
descrito num texto, e aplica as equações
de movimento para responder o que se
pede.
3.4 Analisa uma equação de movimento de
corpo e identifica o tipo de
movimento
descrito por ele.
3.5 Analisa e interpreta: gráficos da posição
e/ou da velocidade função do tempo,
tabelas e classifica o movimento quanto à
variação da velocidade e/ou sentido de
percurso.
3.6 Analisa os gráficos dos movimentos, M.U.
e M.U.V, e determina suas respectivas
equações de movimento.
3.7 Aplica os conceitos de velocidade e
aceleração
relativas
para
resolver
problemas de cinemática
3.8 Identifica e\ou justifica o estado de
repouso ou de movimento de um corpo a
partir da determinação de um referencial.
3.9 Representa
graficamente
os
comportamentos, em função do tempo: da
velocidade, da posição e da aceleração de
um objeto em movimento.
3.10 Identifica o tipo de movimento descrito por
um corpo através da análise de sua
aceleração e vice-versa.
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3.11 Analisa o movimento descrito por um
corpo sujeito à ação de um campo
gravitacional
e
calcula
tempos,
deslocamentos e velocidades.
3.12 Diferencia os conceitos de velocidade
linear e velocidade angular e efetua o
cálculo.
3.13 Relaciona deslocamento angular, período
e frequência em movimentos circulares
(por exemplo: toca-discos, relógios,
engrenagens e outros dispositivos e
equipamentos), efetuando o cálculo dessas
grandezas.
3.14 Relaciona e diferencia os conceitos de
frequência e período utilizando-os para
efetuar cálculos de grandezas lineares e
angulares.
3.15 Analisa as relações de proporção direta ou
inversa na transmissão do movimento
circular entre as grandezas: frequência,
período, velocidade linear e velocidade
angular.
3.16 Identifica e diferencia os tipos de
transmissão do
movimento
circular,
analisando sistemas nos quais se emprega
pelo menos um deles e/ou efetuando
cálculos
de
grandezas
lineares
e
angulares.
3.17 Analisa as possíveis variações do vetor
velocidade de um objeto em movimento e
identifica o tipo de movimento descrito por
nele (MRU, MRUV,MCU, MCUV e MV).
3.18 Diferencia e calcula as acelerações
tangencial e centrípeta de um móvel.
3.19 Diferencia e calcula as acelerações média e
instantânea de um móvel.
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2ª UNIDADE
CONTEÚDOS
4.0 Lei de Newton
x Força resultante
x Forças de atrito
Estático e dinâmico
x Força peso
x Força normal
x Força aplicada
por um fio (Tração)
x Plano inclinado,
polia fixa e polia
móvel.
x Força resultante
tangencial e centrípeta

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudes)
4.0 Leis de Newton e aplicações.
4.1

4.2

4.3

4.4
4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Analisa as forças que agem sobre um corpo em equilíbrio e determina: o modulo, a
direção e o sentido de uma dessas; ou outra grandeza física solicitada.
Aplica a lei da inércia para determinar o
estado de movimento de um corpo, em relação a um referencial.
Identifica e representa vetorialmente um
par de ação e reação com base na 3º lei
de Newton.
Diferencia os conceitos de MASSA e de
força PESO
Analisa um problema, identifica as diferentes forças que atuam no sistema e, aplicando as Leis de Newton, efetua os cálculos solicitados.
Compara sistemas de corpos (polia fixa,
polia móvel, plano inclinado e outros) através das Leis de Newton, considerando parâmetros, tais como, massa, aceleração e
forças aplicadas nesses sistemas.
Identifica um referencial inercial ou um
referencial não inercial e analisa das forças que atuam num corpo, em ambos referenciais.
Analisa e identifica as relações de proporção direta e inversa entre grandezas: aceleração, massa e força resultante, baseado
no Princípio Fundamental da Dinâmica( 2ª
Lei de Newton).
Analisa uma situação física cotidiana e a
explica baseado nas Leis de Newton.
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4.10 Identifica a existência da força de atrito,
analisando o estado de movimento do
corpo, e, aplicando as leis de Newton, efetua os cálculos solicitados.
4.11 Analisa a força Resultante (módulo, direção e sentido) que atua num corpo e identifica o tipo de movimento (MRU, MCU,
MRUV, MCUV e MV).
4.12 Identifica o tipo de força resultante (centrípeta ou tangencial) que atua em um móvel,
através da análise do tipo de movimento
descrito por ele, e efetua o cálculo de: velocidades, forças e acelerações
4.13 Utiliza referencial não inercial para resolver
problemas de dinâmica

5.0 Energia e sua
Conservação
Trabalho
x Trabalho de uma
força constante
x Trabalho de uma
força variável
x Teorema da energia cinética
Potência
x Potência útil
x Potência dissipada
x Rendimento
Energia Mecânica
x Energia potencial
(gravitacional e
elástica)
x Energia cinética

5.0
5.1
5.2

5.3

5.4

5.5

conservação da energia, trabalho e
potência
Calcula o trabalho realizado por uma
força constante sobre um corpo.
Compreende o conceito de Trabalho e o
utiliza no cálculo da energia necessária
para a realização de diferentes atividades
cotidianas
Calcula o Trabalho de uma força variável
efetuando o cálculo da área nos gráficos:
Força x deslocamento e Potência x tempo.
Analisa situações-problema e aplica o
Teorema da Energia Cinética para calcular
grandezas tais como: deslocamento,
velocidade final, velocidade inicial, massa,
força e força resultante.
Entende o conceito de potência média e o
aplica para calcular a potência de uma
queda d´agua, a velocidade média de
móvel, o tempo de funcionamento de um
equipamento
e
outras
grandezas
relacionadas com esse conceito
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x Teorema da energia cinética
x Princípio da conservação da Energia
Mecânica
x Sistemas conservativos e não conservativos

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

Diferencia os conceitos de potência útil e
potência dissipada e calcula o rendimento
de motores e bombas em funcionamento.
Analisa o movimento de um corpo através
da interpretação dos gráficos da força em
função do deslocamento e/ou da Potência
em função do tempo.
Analisa as transformações de energia, em
sistemas físicos ideais utilizando o Princípio
de Conservação de Energia Mecânica.
Analisa as transformações de energia, em
sistemas físicos reais utilizando o Princípio
de Conservação de Energia.
Reconhece sistemas dissipativos e aplica o
Princípio da Conservação da Energia para
efetuar os cálculos solicitados.
Analisa, reconhecendo, as relações de
proporção direta e inversa entre as
grandezas: massa, energia cinética,
energia potencial, trabalho, tempo e
potência, num sistema conservativo ou
não.
Relaciona o Trabalho da Força de Atrito
com o aquecimento de um corpo
provocando variação de temperatura ou
mudança de estado físico.
Aplica o princípio de conservação da
energia mecânica na solução de
problemas
envolvendo
sistemas
conservativos.
Analisa o movimento de um corpo através
das variações das energias cinética e/ou
potencial.
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3ª UNIDADE
CONTEÚDOS
6. Conservação da
Quantidade de Movimento
x Quantidade de
movimento (Momento Linear)
x Impulso
x Impulso de uma
força constante
x Impulso de uma
força variável
x Teorema do Impulso
x Princípio da Conservação da Quantidade de Movimento
x Colisões (choques
mecânicos)

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudes)
6.0
Impulso, quantidade de movimento e sua
Conservação.
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Reconhece o Impulso e a Quantidade de
Movimento como grandezas vetoriais e
efetua o cálculo de ambos.
Compreende o conceito de Impulso Resultante e o aplica na análise de grandezas físicas relacionadas com impacto entre objetos.
Analisa a variação da Quantidade de Movimento de um objeto e identifica tipo de
Força Resultante que atua sobre esse corpo.
Compara a força de impacto de um objeto
com seu próprio peso ou o peso de outro
corpo.
Calcula o Impulso de uma força efetuando
o cálculo da área no gráfico Força x tempo.
Analisa uma situação-problema e aplica o
Teorema do Impulso para calcular grandezas tais como: velocidade final, velocidade
inicial, massa, força e força resultante e
aceleração.
Analisa o movimento de um corpo através
da interpretação do gráfico da força em
função do tempo.
Compreende e explica o funcionamento de
sistemas físicos de amortecimento ( plástico
bolha, solado de tênis, suspensão automotiva ... ) utilizando o Teorema do Impulso.
Analisa a Quantidade de Movimento de
um corpo e justifica o tipo de movimento
descrito por ele.
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6.10 Reconhece um Sistema Mecanicamente
Isolado e aplica o Princípio da Conservação da Quantidade de Movimento para
efetuar cálculos solicitados.
6.11 Analisa as relações de proporção direta e
inversa entre as grandezas: massa, tempo,
força, quantidade de movimento, velocidade.
6.12 Classifica uma colisão utilizando o coeficiente de restituição e/ou a conservação da
energia.
6.13 Aplica a conservação da quantidade de
movimento para determinar o vetor velocidade, ou o vetor quantidade de movimento, de um objeto após uma colisão ou explosão.
7.0 Termologia (Aulas
complementares e/ou
extras)
x Termometria
x Propagação do
calor
x Calorimetria
x Mudança de estado
físico
x Dilatação de Sólidos e de líquidos

7.0 Termologia e Gases
7.1
7.2

7.3

7.4

7.5

7.6
7.7

Diferencia os conceitos de calor através da
evolução dos modelos científicos.
Compreende e distingue os conceitos de
Energia interna, Calor e Temperatura objetivando entender melhor a matéria, em
seus aspectos macro e microscópico.
Compreende o que é Equilíbrio Térmico e
aplica a Lei zero da termodinâmica para
determinar a temperatura de um sistema.
Identifica as mudanças de estado físico da
matéria através da análise da temperatura
das substâncias/corpos.
Identifica quais propriedades termicamente
sensíveis dos materiais são adequadas para o processo de avaliação da temperatura.
Diferencia “Grandeza Termométrica” e
“Substância Termométrica”.
Compreende o processo de construção das
escalas termométricas e a adoção dos Pontos Fixos.
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7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16
7.17

Executa a transformação entre as diversas
escalas termométricas e utiliza a equação
de transformação entre duas escalas termométricas arbitrárias (Celsius, Fahrenheit, kelvin e outras), a partir de dados
fornecidos em diversas linguagens (textual,
gráfica, matemática e outras )
Determina e utiliza a função termométrica
de um termômetro a partir de dados fornecidos ou medidos em diversos tipos de
linguagens (ex.: texto, tabela, gráfico).
Constrói escalas termométricas a partir de
dados adequados, fornecidos textualmente, por gráficos ou obtidos por experimentação.
Entende “Temperatura” como medida da
agitação térmica dos átomos e moléculas
para explicar propriedades térmicas e conceituar as escalas absolutas.
Determina a relação entre intervalos de
temperaturas em escalas diferentes e efetua cálculos correlatos.
Caracteriza o estado gasoso e considera
suas grandezas fundamentais: volume,
pressão, temperatura e densidade.
Identifica e efetua as transformações das
unidades utilizadas para expressar volume,
pressão, temperatura e densidade de um
gás.
Analisa as relações de proporção direta e
inversa entre as grandezas: pressão, volume, temperatura e densidade de um gás
ideal.
Aplica as leis dos gases ideais às situaçõesproblema.
Analisa gráficos de (pressão x volume),
(pressão x temperatura) e (volume x temperatura) - [ p=f(V) , p=f(T) e V=f(T) ].
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7.18 Aplica a equação de Clayperon para efetuar o cálculo de: pressão, volume e temperatura do estado de um gás ideal.
7.19 Descreve dispositivos de medição de temperatura, explica e/ou compara seu funcionamento, baseando-se em princípios físicos adequados.
7.20 Analisa fenômenos da natureza ou situações cotidianas e identifica os diferentes
processos de propagação do calor (condução, convecção, irradiação) possíveis.
7.21 Explica fenômenos da natureza, situações
cotidianas ou o funcionamento de equipamentos baseando-se nos processos de
condução, convecção, irradiação.
7.22 Identifica materiais bons e maus condutores térmicos e dimensiona adequadamente
suas utilizações em situações cotidianas.
7.23 Aplica a lei de Fourier na resolução de
problemas numéricos e na análise de situações cotidianas.
7.24 Explica fenômenos climáticos utilizando os
princípios da propagação da energia térmica.
7.25 Diferencia os conceitos de calor sensível e
calor latente.
7.26 Diferencia as grandezas físicas “Capacidade Térmica de um corpo” e “calor específico de uma substância” e aplica esses conceitos na análise de situações-problema.
7.27 Aplica a Equação Fundamental da Calorimetria na resolução de problemas que envolvem trocas de calor.
7.28 Reconhece um sistema termicamente isolado e aplica o princípio geral das trocas de
calor na resolução de problemas.
7.29 Calcula a Energia fornecida por uma fonte
térmica e/ou sua potência a partir de informações textuais, gráficas ou experimentais.
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7.30 Compreende o conceito de “Equivalente
em Água” e efetua os cálculos relacionados, quando necessário.
7.31 Analisa diagramas de aquecimento, identifica as trocas de calor sensível e latente e
calcula o valor das grandezas solicitadas.
7.32 Compreende a influência da pressão e da
temperatura nas mudanças de estado físico de uma substância.
7.33 Interpreta “Diagramas de Estado” ( curvas
de pressão e temperatura ) e identifica
pontos relevantes, tais como, o Ponto Tríplice e o Ponto Crítico.
7.34 Compreende o fenômeno da superfusão.
7.35 Identifica o fenômeno da dilatação térmica
sob o aspecto macroscópico nos fenômenos do cotidiano.
7.36 Identifica o tipo de dilatação relevante (
linear, superficial ou volumétrica ) em cada
situação-problema apresentado para análise.
7.37 Analisa as relações de proporcionalidade
das dilatações lineares, superficiais e volumétricas.
7.38 Analisa gráficos que relacionam variações
de comprimento, área e volume de sólidos
com a temperatura.
7.39 Aplica a dilatação volumétrica no estudo
da dilatação dos líquidos.
7.40 Identifica o tipo de transformação gasosa
com base num diagrama e analisa o comportamento das grandezas: pressão, volume, temperatura, energia interna, calor e
trabalho, através das Leis da termodinâmica e da equação de Clayperon.
7.41 Analisa o funcionamento das máquinas
térmicas e frigoríficas e aplica a conservação da energia para o estudo dessas máquinas.
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7.42 Conhece a evolução histórica das máquinas térmicas.
7.43 Identifica um refrigerador ou uma máquina térmica analisando uma transformação
gasosa ciclíca e aplica as Leis da termodinâmica.
7.44 Analisa ciclo de Carnot, identificando as
transformações no diagrama P x V, utilizando as Leis da termodinâmica e a equação de Clayperon.
7.45 Calcula o rendimento de uma máquina
térmica ou eficiência de uma máquina frigorífica.
7.46 Compreende o conceito de entropia.
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MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudes)
Reconhece que conjunto tem conceito primitivo, Identifica e aplica corretamente os
quantificadores: universal e existencial.
Diferencia relações de pertinência e inclusão.
Efetua operações entre conjuntos.
Identifica as operações entre conjuntos nos
diagramas e vice-versa.
Diferencia os conectivos e (), ou ().

FRENTE 1
1. Teoria de conjuntos
I
- Noção de conjunto – Conjunto e
Elemento – Conjuntos notáveis – Subconjuntos – Relação
de Inclusão – Operações com conjuntos.

1.1.

2. Teoria de conjuntos
II
- Problemas com
conjuntos – Conjuntos numéricos.

2.1. Resolve situações problemas que envolvam
os conectivos.
2.2. Estabelece relações entre elemento e conjuntos e entre conjuntos numéricos.
2.3. Identifica os elementos e subconjuntos de
cada conjunto numérico.
2.4. Efetua operações com frações geratrizes,
dízimas, etc.
2.5. Resolve expressões envolvendo números
reais.
2.6. Conceitua módulo e identifica as propriedades do módulo.
2.7. Transforma e representa na reta numerada
intervalos reais.
2.8. Efetua operações utilizando intervalos reais.
2.9. Identifica os elementos de um intervalo real.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
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3. Relação Binária e
Função.
Coordenadas
cartesianas – Relação binária – Função.

3.1. Identifica e localiza pares ordenados no
plano cartesiano.
3.2. Resolve problemas que envolvam igualdade
e localização de pares ordenados.
3.3. Determina pontos simétricos em relação aos
eixos e a origem do sistema de coordenadas
cartesianas.
3.4. Resolve problemas que envolvam simetrias.
3.5. Determina as coordenadas de um ponto.
3.6. Efetua o produto cartesiano entre subconjuntos de IR.
3.7. Representa no gráfico produto cartesiano.
3.8. Identifica uma função.
3.9. Determina os pares ordenados de uma função.
3.10. Calcula o valor numérico de expressões que
envolvem funções

4. Função I
- Domínio – Contra
domínio – Imagem
de uma função –
Representação
–
Classificação – Funções pares ou ímpares.

4.1. Resolve problemas que envolvem funções.
4.2. Reconhece uma função através da análise
gráfica.
4.3. Determina domínio e imagem de uma função algébrica e graficamente.

5. Função II
- Função Constante
– Função Crescente
- Decrescente
Função composta –
Função Inversa.

5.1. Conceitua e identifica função constante.
5.2. Identifica função constante crescente e decrescente na lei da função e graficamente.
5.3. Faz a composição de duas ou mais funções
5.4. Determina as qualidades de uma função
identifica as funções injetoras, sobrejetoras e
bijetoras e determina a sua inversa.

6. Função Afim I
- Definição - Casos
Particulares.

6.1 Conceitua e identifica função Afim.
6.2 Reconhece a importância e determina coeficiente angular e linear na função Afim.
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7. Função Afim II
- Variação da função – Gráfico da
função – Estudo do
sinal da função
afim

FRENTE 2
1. Trigonometria
- Arcos e ângulos
na circunferência –
Unidades de medida de arcos e ângulos.
Trigonometria
num triângulo retângulo.
- Lei dos senos e lei
dos cossenos.

2. Sistema trigonométrico.
- Sistema trigonométrico e a circunferência trigonométrica.
- Relações trigonométricas – Seno –
cosseno e tangente
de um arco trigonométrico.

7.1 Constrói gráficos de funções afim.
7.2 Resolve problemas que envolvam função
afim.
7.3 Determina e resolve problemas com o zero
da função.
7.4 Faz o estudo da variação do sinal da função
afim.
7.5 Resolve e determina a solução de uma inequação produto e/ou quociente do 1º grau.
7.6 Contextualiza e resolve problemas que relacionam a função afim de uma maneira interdisciplinar.
1.1 Identifica arco e ângulo em uma circunferência.
1.2 Calcula o comprimento de um arco como
parte do comprimento da circunferência.
1.3 Identifica as unidades de medidas grau e
radianos e estabelece relação entre essas
unidades.
1.4 Identifica um triângulo retângulo e nele seus
elementos.
1.5 Estabelece relação ente cateto e hipotenusa
e dá nome a cada razão.
1.6 Resolve problemas envolvendo triangulo
retângulo e as razões seno, cosseno e tangente.
1.7 Aplica os conceitos trigonométricos em um
triângulo qualquer através da lei dos senos e
dos cossenos.
2.1 Identifica o ciclo trigonométrico através da
circunferência orientada de raio unitário.
2.2 Identifica arcos côngruos. Dá a localização
de um arco.
2.3 Localiza no ciclo trigonométrico as relações,
seno, cosseno e tangente, bem como as suas
inversas.
2.4 Resolve problemas e simplifica expressões
envolvem as relações trigonométricas e suas
inversas.
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- Relações inversas
– Secante – cossecante – cotangente
de um arco trigonométrico.
- Relações fundamentais e derivadas.

2.5 Deduz as relações fundamentais
2.6 Aplica as relações fundamentais na resolução de problemas e na simplificação de expressões.

2ª UNIDADE
INDICADORES DE APRENDIZAGE
EM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudes)

CONTEÚDOS
FRENTE 1
8. Inequações de 1º
grau

8.1.
8.2.
8.3.

6. Estudo da função
quadrática – Definição – identificação
dos coeficientes –
Raízes ou zeros –
Gráfico – Relação
entre coeficientes e
raízes. – Máximo e
mínimo – sinal da
função - Inequação
– Inequação produto – inequação
quociente.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

Identifica uma inequação do 1º grau.
Resolve e determina o com junto solução da
inequação.
Identifica e resolve inequações produto e
quociente, através do quadro de sinais.
Define função quadrática e identifica seus
coeficientes..
Determina através de bhaskara as raízes se
elas existirem.
Resolve problemas que envolvem parâmetros no cálculo do discriminante.
Reconhece o gráfico da função quadrática
e analisa a concavidade.
Aplica as relações entre as raízes e os coeficientes da função quadrática nas resoluções
de problemas e expressões numéricas.
Determina as coordenadas do vértice da
função.
Determina máximo ou mínimo de uma
função.
Determina domínio e imagem da função do
2º grau.
Utiliza os conceitos das funções do 2º grau
na resolução de problemas.
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6.10. Faz o estudo da variação do sinal da função do 2º grau.
6.11. Determina a solução de inequação produto
e/ou quociente do 2º grau.
6.12. Identifica e resolve inequações mistas produto e quociente do 1º e 2º grau.
6.13. Resolve problemas que relacionam a função do 2º grau de uma maneira interdisciplinar.
7. Estudo da função
Modular – Módulo
de um número real
– Definição de função modular – Gráfico da função modular.

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

FRENTE 2
3. Redução ao 1º
quadrante Transformações trigonométrica – Adição e
subtração de arcos
– Arco duplo – Arco
triplo – arco metade
– transformação em
produto -

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Calcula o módulo de um número real
Define função Modular.
Determina Domínio e Conjunto Imagem.
Constrói o gráfico através da sentença ou
pelo rebatimento.
Resolve e determina o conjunto solução de
equações modulares.
Utiliza as propriedades de módulo na resolução e determinação do conjunto solução
de inequações modulares.
Reduzir um arco ao primeiro quadrante,
associar aos arcos notáveis de 30°, 45° e
60°. Determinar o seno, cosseno e tangente.
Efetuar a adição e subtração de arcos através das fórmulas das transformações.
Deduz as fórmulas do arco duplo para o
seno o cosseno e para a tangente.
Resolve equações e simplifica expressões
utilizando as fórmulas das transformações.
Deduz a fórmula para arco triplo e arco
metade e utiliza na resolução de problemas.
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4. Funções
Trigonométricas.
– Função Seno –
Função cosseno –
Função tangente.

4.1.

4.2.

4.2.

Define função seno, determina o período,
constrói o gráfico, determina o domínio e o
conjunto imagem, Verifica a qualidade da
função seno, estuda o sinal nos quadrantes,
Defini função cosseno, determina o período, constrói o gráfico, determina o domínio
e o conjunto imagem, determina a qualidade da função cosseno e estuda o sinal.
Define função tangente. Identifica os pontos
de descontinuidade, determina o período,
Determina o domínio e o conjunto imagem,
estuda o sinal da função tangente.

3ª UNIDADE
CONTEÚDOS
FRENTE 1
8. Função Exponencial:
- Potenciação e
radiciação
- Equação exponencial
- Inequação exponencial

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
pro
ocedimentos e atitudes)
8.1. Conceitua e calcula potências e radicais.
8.2. Identifica propriedades de potências e radicais.
8.3. Resolve e simplifica expressões que envolvam
potências e radicais.
8.4. Racionaliza denominadores.
8.5. Resolve os diversos tipos de equações exponenciais.
8.6. Define função exponencial bem como determina o Domínio e o conjunto imagem
8.7. Identifica e constrói o gráfico da função exponencial.
8.8. Calcula o valor numérico de uma função
exponencial.
8.9. Resolve os diversos tipos de inequações exponenciais.
8.10. Resolve problemas que relacionam a função exponencial de uma maneira interdisciplinar.

LFA-2018-DIVERSOS–0321032018-1ªEM-GUIA

81

9. Logaritmos:
- Definição
Consequências
da
- Definição
- Propriedades
- Mudança de base
- Equações logarítmicas
- Função logarítmica
- Inequações
- logarítmicas

9.1. Define e aplica a definição no cálculo de
logaritmos e determina as condições de existência de um logaritmo.
9.2. Identifica e reconhece as consequências da
definição dos logaritmos e as utiliza na resolução de expressões.
9.3. Identifica e aplica as propriedades dos logaritmos no desenvolvimento e na simplificação
de expressões.
9.4. Reconhece a necessidade e aplica a mudança de base na resolução de expressões,
equações e no cálculo de logaritmos
9.5. Resolve equações logarítmicas aplicando a
definição, suas conseqüências e propriedades.
9.6. Constrói o gráfico da função logarítmica.
9.7. Reconhece aspectos da função, tais como:
crescente, decrescente, domínio e imagem
no gráfico.
9.10 Calcula o valor numérico da função logarítmica
9.11 Reconhece e resolve inequações Logarítmicas
9.12 Resolve problemas que relacionam a função
logarítmica de uma maneira interdisciplinar.

FRENTE 2
5. Funções trigonométricas inversas.
- Identidades trigonométricasEquações trigonométricas em seno e
cosseno e
- Tangente – Outras
equações trigonométricas.
- Inequações trigonométricas em seno
e cosseno.
- Outras inequações
trigonométricas.

5.1. Identifica as funções trigonométricas inversas.
5.2. Determina o domínio e o conjunto imagem.
5.3. Constrói o gráfico.
5.4. Verifica as identidades trigonométricas usa
essas informações na simplificação de expressões.
5.5. Reconhece a equação trigonométrica e resolve, determinando o conjunto solução.
5.6. Identifica as inequações trigonométricas.
5.7. Resolve a inequação trigonométrica determinando o conjunto solução.
5.8. Reconhece outros tipos de inequações trigonométricas, resolve e determina o conjunto
solução.
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CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
GEOGRAFIA
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS
1. O olhar geográ
áfico.

1.

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.
1.8.
1.9.

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudes)
Compreende, analisa e critica os conteúdos
ideológicos existentes na sociedade, inferindo na organização do espaço geográfico e
na manutenção do poder.
Relaciona valores, sentidos e possíveis intencionalidades no processo de organização social,
política e econômica do espaço geográfico, refletindo no comportamento social.
Atribui sentido à normativa de poder coercitivo do Estado na organização do espaço
geográfico.
Avalia o processo de dominação econômica
e cultural das nações desenvolvidas sobre as
subdesenvolvidas.
Reflete sobre o uso dos recursos naturais na
perspectiva da racionalização do processo e
perpetuação do bem.
Compreende a relação lógico-semântica
entre os termos e suas aplicações no cotidiano da sociedade capitalista.
Compreende, analisa e critica o processo de
formação e organização da sociedade brasileira em diferentes manifestações étnicas,
econômicas e culturais.
Lê, analisa e interpreta o espaço geográfico
a partir das suas categorias (paisagem, lugar,
território e região).
Interpreta e analisa o papel do sistema capitalista de produção no processo de configuração e estruturação do Espaço Geográfico.
Compreende os aspectos conceituais do
Pensamento Geográfico produzido a partir
do século XIX (Determinismo e Possibilismo).

LFA-2018-DIVERSOS–0321032018-1ªEM-GUIA

83

2- A Terra no Universo

2.0 Identifica e compreende os macromovimentos
do planeta Terra, estudando, também a sua
dinâmica e estrutura orbital.
2.1 Interpreta e compreende as principais conseqüências da dinâmica orbital da Terra
(precessão dos equinócios e do eixo terrestre) a exemplo das eras glaciais.

3. Localização e orientação espacial.

3.0 Compreende e operacionaliza o sistema de
coordenadas geográficas.
3.1 Lê e interpreta os códigos específicos da
Geografia (mapas, cartas, coordenadas,
gráficos, tabelas, etc), considerando-os como elementos da análise dos fenômenos espaciais.
3.2 Compreende o sistema de fusos horários
como uma demanda socioeconômica de localização.
3.3 Opera e compreende a dinâmica aritmética
do sistema de fuso horário.
3.4 Interpreta, analisa e compreende os fenômenos geo-históricos a partir das dimensões
espaciais variadas, correlacionando, na medida do possível, as instâncias locais, regionais e globais.
3.5 Identifica e caracteriza as zonas de iluminação do planeta Terra.

4. Cartografia: representações do espaço
geográfico

4.0. Interpreta e operacionaliza os códigos numéricos das escalas.
4.1. Percebe as escalas como um importante
instrumento de apreensão dos fenômenos
geo-históricos.
4.2. Interpreta os códigos cartográficos, percebendo-os como instrumentos indispensáveis
à compreensão do espaço geográfico.
4.3. Sabe inferir as percepções de projeção cartográfica a participação das sociedades como agentes de poder político-econômico.
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4.4. Compreende, criticamente, que o processo
de confecção cartográfica é sempre o reflexo
de demandas específicas de poder e/ou
domínio, seja na esfera pública ou privada.
5. A geologia do planeta Terra.

5.0. Compreender a história física da Terra, sua
origem, os materiais que a compõem e os
fenômenos naturais ocorridos durante as várias Eras e períodos da escala geológica.
5.1. Reconhecer as camadas internas da Terra e
suas características, além das influências
que as mesmas exercem na superfície do
planeta.
5.2. Analisar de maneira crítica as interações da
sociedade com o meio físico, levando em
consideração aspectos históricos e/ou geográficos.
5.3. Relacionar a Teoria da Deriva Continental
com a atual disposição dos continentes.
5.4. Associar as transformações da paisagem
pela ação antrópica de acordo com a influência topográfica.
5.5. Identificar os principais tipos de solos, suas
estruturas e aproveitamento econômico.
5.6 Diferenciar os agentes exógenos dos agentes
endógenos e seus impactos socioeconômicos
na superfície terrestre.

6Sociedades
vulneráveis perante o
tectonismo.

6.0. Localizar as principais áreas suscetíveis à
ocorrência de atividades sísmicas e vulcânicas, em especial o Círculo de Fogo do Pacífico.
6.1. Avaliar os impactos socioeconômicos e ambientais que os agentes endógenos exercem
nas áreas atuantes.
6.2. Observar e estabelecer relação da paisagem
com os fenômenos da natureza e intervenção do homem.
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7- Geomorfologia: as
transformações do
relevo

7.0. Compreender como a dinâmica interna da
Terra reflete nas diferentes camadas que a
formam e como são criadas as macroestruturas de relevo na superfície.
7.1. Identificar as principais formas do relevo
terrestre e suas implicações econômicas.
7.2. Compreender o relevo terrestre, tanto em
suas fisionomias atuais quanto em seu processo geológico e histórico de formação e
transformação.
7.3. Compreender a dinâmica do espaço natural
a partir da correlação entre clima, relevo,
hidrografia, solos etc. e as paisagens resultantes desta interação.

2ª UNIDADE
CONTEÚDOS
1. Atmosfera.

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudes)
1.0. Compreende os processos físico-químicos
que deram origem à atmosfera terrestre.
1.1 Percebe e interpreta a estrutura físicoquímica da atmosfera terrestre.
1.2 Avalia e analisa a interface homem/natureza
a partir dos principais fenômenos atmosféricos (chuva ácida, efeito estufa, ilhas de Calor, inversão térmica, El Niño e La Niña).
1.3. Discute e analisa as interferências do modo
de produção capitalista no geossistema atmosférico, percebendo suas implicações no
cotidiano social.
1.4. Compreende, tecnicamente, os conceitos
climatológicos de tempo e clima.
1.5. Percebe elementos físico-químicos específicos (umidade, temperatura e pressão) como
agentes fundamentais na estruturação do
clima no globo.
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1.6. Avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no planeta nas diferentes
escalas.
1.7. Relacionar o uso das tecnologias com os
impactos socioambientais em diferentes contextos histórico-geográficos.
1.8. Interpretar diferentes representações gráficas,
tabelas e cartográficas dos impactos socioambientais.
2. Diferentes climas e
formações vegetais.

2.0. Identificar as diversas paisagens climatobotânicas da superfície terrestre e suas características.
2.1. Identificar em fontes diversas o processo de
ocupação dos meios físicos e as relações da
vida humana com a paisagem.
2.2. Analisar de maneira crítica as interações da
sociedade com o meio físico, levando em
consideração aspectos históricos e/ou geográficos.
2.3. Estabelecer uma relação entre o clima e a
vegetação.
2.4. Associar o clima aos fatores, como altitude,
latitude, relevo, maritimidade, continentalidade, densidade vegetal e outros.
2.5. Relacionar os fatores climáticos com os elementos dos climas (temperatura, pressão e
umidade), criando uma visão articulada, entre os elementos e os fenômenos que formam a paisagem.

3. Os domínios morfoclimáticos do Brasil.

3.0. Identificar e conhecer os diferentes domínios
morfoclimáticos do Brasil, suas características principais, localização e os fatores que
favorecem as suas ocorrências.
3.1. Conhecer a divisão em domínios morfoclimáticos proposta por Aziz Nacib Ab'Saber e
a sua abordagem conceitual.
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3.2. Compreender a interação e a interdependência entre os diversos elementos de sua paisagem (relevo, clima, vegetação, hidrografia, solo, fauna etc.).
3.3. Compreender como a ação antrópica interfere nas paisagens, transformando-as e alterando a sua dinâmica natural a partir dos
problemas ambientais.
4.Desflorestamento e
desertificação.

4.0. Avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no planeta nas diferentes
escalas.
4.1. Analisar de maneira crítica as interações da
sociedade com o meio físico, levando em
consideração aspectos históricos e/ou geográficos.
4.2. Avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no planeta nas diferentes
escalas.
4.3 Reconhecer a dinâmica capitalista como
elemento determinante para a degradação
das florestas do planeta.
4.4 Compreender e fazer um paralelo entre o
processo de desertificação e as ações antrópicas promovidas em todos os continentes.

5. A Hidrosfera

5.0. Analisar a ação dos Estados Nacionais no
que se refere à dinâmica dos fluxos hídricos
e ao enfrentamento de problemas de ordem
econômico-social.
5.1. Analisar o papel da Justiça como instituição
na organização das sociedades no que se
refere à defesa deste recurso.
5.2. Reconhecer as transformações técnicas e
tecnológicas que determinam as várias formas de uso e apropriação dos espaços em
que existe este recurso.
5.3. Identificar em fontes diversas o processo de
ocupação dos meios físicos e as relações da
vida humana com o uso da água.
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5.4. Conhecer a hidrosfera, isto é, as diferentes
formas de acúmulo de água na superfície
terrestre, em aquíferos e lençóis freáticos.
5.5. Compreender a dinâmica do ciclo da água.
5.6. Conhecer diferentes formas do uso da água,
entre elas: pesca, navegação, abastecimento, geração de energia e irrigação.
5.7. Apontar que a água, devido à sua grande
importância, não apenas para as populações ribeirinhas, mas também para as grandes metrópoles mundiais, já provocou disputas e até guerras entre países (hidrogeopolítica).
5.8. Identificar as principais bacias hidrográficas
mundiais e do Brasil, enfatizando a importância econômica.
6. Mudanças climáticas

6.0. Caracterizar as mudanças climáticas, bem
como analisar suas consequências.
6.1 Reconhecer que a sociedade e a natureza
possuem seus princípios e leis e que o espaço geográfico é historicamente definido e resulta da interação entre esses dois fatores.
6.2 Conhecer as diferentes teorias sobre alterações climáticas naturais (eras glacial e interglacial e o efeito estufa natural) e as intervenções humanas nos sistemas naturais.
6.3 Relacionar as mudanças climáticas às mudanças e à expansão do padrão de produção e de consumo (evolução do capitalismo
e revoluções industriais).
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3ª UNIDADE
CONTEÚDOS
1. Das cavernas à
industrialização.

1.0.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7.

1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
pro
ocedimentos e atitudes)
Relaciona os eventos que resultaram na
Revolução Industrial.
Conhece os fatores locacionais da indústria
ontem e hoje.
Compreende os modelos de produção
industrial, tylorista fordista e toyotista e a
consequência deles para o mundo do trabalho.
Classifica os países conforme sua produção.
Caracteriza a Terceira Revolução Industrial
como um dos principais marcos da sociedade pós-industrial, que afetou especialmente a questão do trabalho.
Analisa a economia brasileira antes e depois do advento da indústria.
Relaciona os surtos industriais brasileiros
com as crises econômicas internacionais
Estabelece relação entre a busca de novos
mercados por parte das transnacionais, a
defesa do capitalismo, os grandes recursos
naturais e humanos do Brasil e o modelo
de industrialização adotado no país.
Analisa e discute o modelo de industrialização brasileiro, o endividamento e a dependência externa do país.
Contextualiza os anos 1990, enfatizando as
mudanças mundialmente observadas do
capitalismo.
Compreende a interdependência social e
espacial das atividades econômicas, bem
como sua complementaridade.
Mapeia o principal recurso mineral brasileiro e seu aproveitamento pela atividade industrial.
Conhece a tendência de descentralização
industrial.
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2. As primeiras fases
da Revolução Industrial.

2.0.

Identificar e reconhecer as fases da Revolução Industrial com suas características.
2.1. Compreende a sociedade, sua gênese e
transformação, e os múltiplos fatores que
nela intervêm como produtos da ação humana; a si mesmo como agente social; e
os processos sociais como orientadores da
dinâmica dos diferentes grupos de indivíduos.
2.2. Compreende os modelos de produção industrial, tylorista fordista e toyotista e a
consequência deles para o mundo do trabalho.
2.3
Regionaliza o espaço global em diferentes
épocas.
2.4
Percebe a regionalização como algo resultante de um processo histórico, cultural, político e determinante na organização espacial dos países.
2.5 Entende as relações de poder dos Estados e
a construção de uma dependência entre
eles
2.6
Compreende o Imperialismo europeu no
processo de expansão da indústria no
mundo

3. A Terceira Revolução Industrial.

3.0. Conhece os principais atores da Revolução
Tecno-científica e suas consequências para
o mundo do trabalho.
3.1. Relaciona os eventos que resultaram na
Revolução Industrial.
3.2. Entende os princípios das tecnologias associadas ao conhecimento do indivíduo, da
sociedade e da cultura e associa-os aos
problemas que se propõem resolver.
3.3. Entende o impacto das tecnologias associadas às ciências humanas sobre sua vida
pessoal, os processos de produção, o desenvolvimento do conhecimento e a vida
social.
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4. O mundo globalizado.

3.4.

Entende a importância das tecnologias
contemporâneas de comunicação e informação para o planejamento, gestão, organização e fortalecimento do trabalho em
equipe.

4.0.

Aplica as tecnologias das ciências humanas
e sociais na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para sua vida.
Identifica as semelhanças e diferenças entre
os critérios de regionalização mundial.
Percebe o fenômeno da globalização como
agravante da diferença entre as pessoas e
as nações do globo.
Desenvolve a capacidade de argumentação
e fundamentação de ideias e opiniões próprias e respeita as dos outros.
Compara e interpreta mapas, tabelas, gráficos e outras formas de linguagem e seleciona dados quantitativos que possam qualitativamente ser aproveitados em análise
crítica.
Identifica países em mapas políticos ou
temáticos, constata e relaciona a diferenciação e igualdade que há entre eles no contexto internacional da atualidade.
Compara, constata e percebe a cultura
local em choque, resistência, convivência
ou em processo de anulação, frente à cultura massificada, mercadologizada, global
e dominante refletindo sobre essa questão
e emitindo opinião.
Identifica as marcas do espaço geográfico
em que vive ou que tenha contato, relacionando-as às diversas formas de manifestação do dia-a-dia.
Reflete sobre a importância do intercâmbio
e acessibilidade das manifestações artísticas e culturais para a compreensão da organização do espaço geográfico atual e ao
longo da história.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.
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4.9.

4.10.
4.11.
4.12.
4.13.

5. Os desafios do
suprimento energé
ético.

Percebe a regionalização como algo resultante de um processo histórico, cultural, político e determinante na organização espacial dos países.
Caracteriza a inserção do Brasil na economia mundial.
Compreende o papel do Mercosul e outros
blocos econômicos para geopolítica brasileira.
Discute o processo de globalização a partir
do fim da bipolarização e suas consequências.
Analisa a formação dos blocos supranacionais e a relação com o modelo neoliberal e
de alta competitividade.

5.0. Analisa e discute os modelos de fontes de
energias utilizados no Brasil e no mundo.
5.1. Identifica as principais fontes de energia
usadas no mundo contemporâneo.
5.2. Mapeia e analisa os principais recursos e
fontes de energia no Brasil.
5.3. Conhece as tendências para o desenvolvimento das fontes de energia no Brasil e no
mundo.
5.4 Identificar e analisar a composição da matriz
energética mundial e brasileira e sua associação com a produção e o consumo de
energia.
5.5 Localizar as principais áreas mundiais produtoras de hidrocarbonetos fósseis e associar com a geopolítica global.
5.6. Observar que os combustíveis fósseis, cuja
queima contribui para o aumento do efeito
estufa e também para a poluição atmosférica, são a principal fonte de energia utilizada no mundo hoje.
5.7 Identificar as fontes de energia renováveis e
não renováveis.
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5.8. Conhecer as fontes energias utilizadas pela
humanidade e seus impactos sobre o meio
ambiente.
6. Dinâmica Industrial.

6.0.
6.1.
6.2
6.3.
6.4
6.5

6.6
7. Dinâmica Industrial
no Brasil.

Identifica os tipos de indústrias e suas características.
Compreende os fatores locacionais determinantes para a implementação da indústria.
Compreende a industrialização nos países
desenvolvidos e Subdesenvolvidos.
Analisar as transformações ocorridas a partir
da subordinação do campo à cidade no
contexto do processo industrial.
Compreender o desenvolvimento da indústria nos Tigres Asiáticos e na América Latina.
Compreender a importância do trabalho na
sociedade e suas diferentes formas de organização, bem como refletir sobre as relações de trabalho na sociedade capitalista
e sobre sua própria condição nessas relações.
Entender os diversos tipos de desemprego na
sociedade capitalista.

Conhecer as fases e as características do
processo de industrialização no Brasil.
7.1. Compreender o processo de desconcentração industrial do Sudeste brasileiro, vinculado, entre outros fatores, à existência de
uma guerra fiscal entre os municípios brasileiros.
7.2. Identificar e localizar as principais concentrações industriais brasileiras e suas estruturações históricas.
7.3. Analisa a economia brasileira antes e depois do advento da indústria

7.0.
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7.4.

7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
8. A explosão urbana.

8.0.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.5.

Estabelece relação entre a busca de novos
mercados por parte das transnacionais, a
defesa do capitalismo, os grandes recursos
naturais e humanos do Brasil e o modelo
de industrialização adotado no país.
Analisa e discute o modelo de industrialização brasileiro, o endividamento e a dependência externa do país.
Relaciona os surtos industriais brasileiros
com as crises econômicas internacionais
Contextualiza os anos 1990, enfatizando as
mudanças mundialmente observadas do
capitalismo a partir do neoliberalismo.
Compreende a interdependência social e
espacial das atividades econômicas, bem
como sua complementaridade.
Compreende a interdependência econômica brasileira no mercado mundial.
Compreende a influência da economia na
distribuição da população pelos setores
de atividade.
Analisa o processo de urbanização com o
advento da Revolução Industrial e suas
transformações.
Analisa o modelo de urbanização nos países
desenvolvidos e subdesenvolvidos.
Reconhece os fatores que vão desencadear
o êxodo rural no século XIX e no século XX.
Estabelece uma relação entre os
movimentos populacionais internos e externos e a economia.
Compreende os fatores responsáveis pelo
surgimento das cidades.
Lê, interpreta e reflete sobre o tema da
urbanização a partir do confronto de ideias, opiniões, imagens, reportagens, textos,
etc., elaborando conclusões e expressando
sua opinião.
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9. A complexa vida
urbana.

9.0.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7

10. Ecologia das
grandes cidades

Analisa o modelo de urbanização nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos.
Identifica os principais conceitos urbanos.
Analisa os espaços urbanos como elementos de contradições e oportunidades.
Evidencia as aglomerações urbanas como
uma tendência mundial.
Analisa a urbanização brasileira e as suas
implicações.
Compreende a rede urbana brasileira como fruto de uma imensa desigualdade.
Analisa a formação da cidade do Salvador
e a sua importância para o país.
Compreende a formação das megalópoles e
o processo de conturbação.

10.0 Conhecer os problemas ambientais existentes nos grandes centros urbanos e perceber
que eles comprometem a qualidade de vida dos seus habitantes.
10.1. Analisar a situação ambiental dos grandes
centros urbanos do mundo.
10.2. Perceber que a urbanização é acompanhada de crescimento populacional, o que
promove uma consequente intensificação
do uso e da ocupação do solo, gerando diversos problemas ambientais.
10.3. Classificar os principais problemas ambientais provenientes da urbanização: Ilhas de
calor, inversão térmica, poluição dos recursos hídricos e outros.
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HISTÓRIA
1ª UNIDADE
INDICADORES DE AP
PRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudes)

CONTEÚDOS
FRE
ENTE 1
1. Nascimento das
civilizações
1.1 - Impérios teocráticos
1.2 Civilizações hebraicas
1.3 História Antiga
Clássica: Grécia e
Roma
1.4 Evolução política
da Grécia Antiga
1.5 A sociedade grega
na Antiguidade
1.6 Evolução política
de Roma
1.7 Evolução social de
Roma, crise e fim
do Império Romano
1.8 A cultura grecoromana

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

Conceitua e caracteriza os conceitos: civilização, cidade-Estado na Antiguidade, especialmente os modelos teócráticos, hebraico e
egípcio.
Estabelece comparações entre o governo e a
sociedade de Esparta e Atenas.
Identifica as causas dos conflitos sociais em
Atenas.
Relaciona as lutas de classe em Atenas ao
surgimento de diferentes experiências políticas.
Diferencia o processo democrático antigamente e hoje.
Percebe semelhanças e diferenças na democracia da Grécia Antiga e do Brasil hoje.
Compreende o que é uma constituição e sua
importância.
Compreende o significado do termo cidadania e visualiza esse conceito na ação diária.
Compreende a diferença entre democracia
política, social e econômica.
Percebe a presença do legado grego na
sociedade contemporânea.
Percebe o papel da mulher nas sociedades
antigas e estabelece comparação com a mulher na atualidade
Compreende o conceito de república na
antiguidade romana.
Percebe permanências e mudanças do
termo república ao longo da história.
Adota uma postura de respeito e cuidado
com os espaços públicos (res publica – coisa pública) – ampliação do conceito de cidadania ativa.
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1.16. Identifica o domínio e expansão dos romanos a partir da Península Itálica.
1.17. Diferencia os momentos da história política de
Roma.
1.18. Problematiza as relações sociais intrínsecas
da sociedade romana em seus aspectos
mais significativos.
1.19. Compreende a importância da política do
“Pão e Circo” na Roma Antiga e seus desdobramentos na atualidade.
1.20. Compreende que a sociedade é formada
por pessoas pertencentes a grupos étnicosociais distintos, possuidores de cultura e
histórias próprias, igualmente valiosas,
construtoras de suas histórias. (Lei n°
11.645/08)
1.21. Reconhece diversidade religiosa como riqueza: ênfase na experiência brasileira e
soteropolitana (sincretismo).
1.22. Correlaciona o imperialismo romano com
as formas de imperialismo da atualidade.
1.23. Compreende o processo de transformação
da sociedade romana, a partir da necessidade de deslocamento.
1.24. Relaciona a xenofobia no mundo antigo e
na atualidade como resultado de alterações econômicas e políticas.
1.25. Identifica os fatores que contribuíram para
a crise do Império romano.
1.26. Compreende a relação das invasões bárbaras com a decadência do Império Romano.
2.

Idade Média –
Oriente próximo

2.1.
2.2.

Reconhece o processo de transformação
da Europa Ocidental para a formação do
feudalismo.
Relaciona elementos de permanência e
fusão
entre
as
culturas
romanogermânicas.
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2.3
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8

Caracteriza os aspectos econômicos, políticos sócio-culturais e religiosos do Império
Bizantino.
Localiza geograficamente o povo árabe.
Identifica aspectos econômicos, políticos e
religiosos na formação do mundo árabe.
Diferencia o papel da mulher no mundo
islâmico e no mundo ocidental contemporâneo.
Percebe a problemática atual que envolve
o Oriente Médio (judeus e muçulmanos).
Identifica os reinos africanos e suas dinâmicas políticas e territoriais, entre os séculos X e XIV.

2ª UNIDADE
CONTEÚDOS
FRENTE 1
3. Idade média – do
apogeu à crise

INDICADORES DE APRENDIIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudes)
3.1. Identifica o processo de descentralização
política no feudalismo, identificando rupturas e permanências nas sociedades.
3.2 Reconhece a importância do papel político e
ideológico da Igreja no mundo feudal.
Identifica o aspecto político-religioso do
movimento cruzadista e sua importância na
transformação da Europa.
3.3 Percebe o choque de culturas entre o Oriente e o Ocidente e suas consequências.
3.3. Compreende a relação das Cruzadas com a
crise do sistema feudal.
3.4. Caracteriza o processo de Renascimento
Comercial durante a Baixa Idade Média.
3.5. Relaciona o surgimento da burguesia com o
ressurgimento do comércio e as transformações sociais, políticas, econômicas e culturais
ocorridas no período.
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3.6. Identifica as razões que explicam o ressurgimento das cidades medievais.
3.7. Compreende a importância das Feiras Medievais para o desenvolvimento de várias cidades
europeias.
3.8. Relaciona o fanatismo religioso da época
feudal e suas manifestações na atualidade.
3.9. Reconhece a importância das corporações
de ofício como também a exploração no
mundo do trabalho.
4. Formação das monarquias europeis e
fim do feudalismo

41.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5. Expansão marítima
e comercial europeia

Identifica a construção de sistemas ideológicos desde a Antiguidade Oriental até a
Atualidade como suporte para justificativa
do poder dominante, de forma panorâmica.
Relaciona o fortalecimento político do monarca com o absolutismo e suas teorias.
Define e caracteriza as monarquias absolutistas e as formas de governo despóticas e tiranas.
Correlaciona as características do absolutismo monárquico com o sistema econômico
mercantil.
Estabelece relações entre o absolutismo e as
formas de governo da atualidade.

5.1. Discute conceitos e caracteriza a política
econômica mercantilista.
5.2. Reconhece a política mercantilista como uma
prática econômica do processo de transição
do feudalismo para o capitalismo.
5.3. Compara o Mercantilismo com globalização
da economia.
5.4. Reconhece e caracteriza o mercantilismo
como política econômica dos Estados Nacionais Europeus em suas diferentes modalidades.
5.5. Identifica a configuração do sistema colonial
dos tempos modernos como um projeto
mercantilista associado ao Estado Absolutista.
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5.6. Contextualiza o Brasil no quadro geral da
economia mercantilista europeia.
5.7. Percebe a adoção da política econômica Mercantilista pelo Estado Absolutista nos tempos
modernos, identificado com Antigo Regime,
apresentando tal articulação como uma transposição do medievalismo feudal para o capitalismo comercial.
6. Renascimento cultural

6.1. Identifica as origens políticas, econômicas e
culturais do Renascimento Cultural.
6.2. Identifica as características do movimento
renascentista.
6.3. Analisa os efeitos do Renascimento para a
conjuntura de transformações naquele período de transição na Europa.
6.4. Apresenta e discute conceitos e significações
do movimento Renascentista na Europa Ocidental e compara com a produção científica
no Continente Africano antes da chegada do
europeu colonizador.
6.5. Identifica as características do Renascimento
e estabelece relações com a produção ética,
estética e científica da Idade Média.
6.6. Analisa o processo revolucionário desencadeado pelo movimento renascentista no que
diz respeito a mudanças de comportamento
e na mentalidade do homem europeu.
6.7. Compreende as transformações culturais
ocorridas no período da modernidade, suas
continuidades e rupturas.
6.8. Analisa a produção artística do período renascentista como um veículo de propagação
das transformações em curso.
6.9. Analisa e estabelece uma relativização dos
padrões culturais ocidentais, e dos conceitos
de desenvolvimento e de civilização.
6.10. Analisa e relaciona o desenvolvimento da
nova cultura e sua correspondência com as
necessidades da burguesia.
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7. Reformas religiosas,
Antigo Regime e
Absolutismo.

FRENTE 2
1. Civilizações
ríndias

Ame-

7.1. Entende o movimento reformista como resultante das transformações gerais da Europa
Moderna.
7.2. Relaciona as razões de ordem religiosa,
política, econômica e cultural que explicam
o surgimento das novas interpretações do
cristianismo.
7.3. Analisa os questionamentos religiosos que
abalaram o poder da Igreja romana e suas
motivações e implicações.
7.4. Identifica e analisa as várias religiões surgidas a partir da Reforma Protestante e sua relação com o contexto histórico.
7.5. Identifica o Movimento Protestante como
origem histórica do surgimento de novas
igrejas cristãs no Ocidente.
7.6. Percebe a relação do avanço do capitalismo
com o advento do Calvinismo.
7.7. Identifica os novos movimentos religiosos da
atualidade e a organização das novas igrejas estabelecendo relações com o contexto
social, político e econômico que vivemos
7.8. Explica e analisa a Contra Reforma ou Reforma Católica caracterizando seus princípios e objetivos.
7.9. Identifica os principais elementos constitutivos do Antigo Regime europeu
7.10 Conceitua o absolutismo com base nos principais tratados teóricos da época.
1.1. Identifica as principais características dos
povos da América pré-contato.
1.2. Relaciona a expansão marítima com as
transformações da Europa nos séculos XIV a
XVI e reflete acerca da idéia de “descobrimento”.
1.3. Analisa criticamente a disputa por continentes e oceanos.
1.4. Aanalisa criticamente o processo de dominação dos Espanhois e portugueses na
América. .
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1.5. Analisa as razões do expansionismo marítimo tardio de outros países, em relação a
Portugal, dentro do contexto do capitalismo
comercial.
1.6. Compara a conquista do espaço extraterrestre com a expansão.
1.7. Desenvolve uma visão crítica acerca do
conceito de colonialismo e colonização.
1.8. Identifica os grupos étnicos e indígenas no
litoral e interior.
1.9 Caracteriza o processo de conquista da
América e suas implicações para os povos
nativos.
1.10. Caracteriza a ação dos principais grupos
que contribuíram para a conquista do território brasileiro.
2. Colonialismo inglês
e espanhol

2.1. Identifica as principais características da
dominação espanhola.
2.2. Analisa criticamente o papel da Igreja e a
escravizacão ameríndia.
2.3. Identifica os grupos envolvidos na colonização da América Inglesa.
2.4. Analisa criticamente os mitos fundadores da
América Inglesa.
2.5. Identifica as regiões ocupadas pelos colonos
ingleses na América.

3. Dos primeiros tempos à estrutura da
economia colonial
brasileira.

3.1. Compreende as razões do “retardamento”
de Portugal em relação à colonização da
América.
3.2. Identifica os principais fatores que levaram
Portugal a decidir pela colonização das terras americanas.
3.3. Identifica reflexivamente as características
sociais, econômicas, políticas e culturais que
marcaram a posse portuguesa do território
americano.
3.4. Reflete criticamente, através da atualidade, o
sentido histórico da colonização portuguesa
na América.
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3.5. Reflete sobre a estrutura da economia précolonial e suas principais características na
exploração do pau-brasil;
3.6. Analisa a administração colonial organizada
pelo Estado Português.
3.7. Reflete sobre a estrutura da economia colonial
e suas principais características na produção
da cana-de-açúcar.
3.8. Analisa os elementos básicos que caracterizam a atividade pecuária no Brasil colonial.
4. Invasões Estrangeiras

4.1. Analisa o contexto histórico da conquista
holandesa e francesa no território português
na América.
4.2. Identifica as consequências da expulsão dos
holandeses e franceses.

3ª UNIDADE
INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
pro
ocedimentos e atitudes)

CONTEÚDOS
FRENTE 1
8. Crise do Antigo
Regime - Revolução inglesa
9.

Luzes para o novo
mundo - Iluminismo

8.1.
8.2.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Identifica as origens das revoluções inglesas no século XVII.
Analisa os efeitos das citadas revoluções no
contexto mundial.
Analisa a nova mentalidade, que conduz o
pensamento científico, baseada na razão.
Analisa o conjunto de ideias básicas que
caracterizam o Iluminismo;
Relaciona os interesses burgueses com o
movimento Iluminista, na crítica ao antigo
Regime.
Identifica as principais ideias da escola
fisiocrática e do liberalismo econômico.
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10. Revolução industrial

10.1. Analisa o significado histórico da Revolução Industrial.
10.2. Identifica as características das novas formas de crescimento e da produção econômica.
10.3. Reflete sobre as consequências da Revolução Industrial e a racionalidade capitalista.
10.4. Reflete criticamente sobre o contexto da
luta-de-classes no Modo de Produção Capitalista e os desafios da classe trabalhadora na atualidade.
10.5. Identifica, a partir da teoria e da prática, o
papel da luta dos trabalhadores como fundamental para os avanços sócio-políticos
conseguidos ao longo dos anos.
10.5. Caracteriza a 2ª fase da Revolução Industrial

11. Independência
dos Estados Unidos

11.1. Analisa a presença da colonização de exploração e de povoamento na formação
das 13 colônias.
11.2. Analisa o processo de independência das
13 colônias.
11.3. Relaciona Iluminismo com o processo de
independência.
11.4. Identifica o papel da burguesia no processo da Independência dos EUA.
11.5. Reflete sobre os pontos fundamentais da
Constituição dos EUA, em especial do federalismo e dos escravos.
11.6 Compreender as ideologias que serviram
de base para os processos de Independência
11.7 Reflete sobre o processo de independência,
comparando com a independência do Brasil.

FRENTE 2
5. Expansão territorial,
mineração e Era
Pombalina

5.1. Identifica o contexto histórico em que se
desenrolou a corrida em direção ao ouro.
5.2. Caracteriza a sociedade mineradora.
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5.3. Analisa a política colonial voltada para a
administração das minas e seus reflexos na
crise do sistema colonial.
5.4. Identifica os processos sócio-econômicos
que auxiliaram na ocupação da parte central da colônia.
5.5. Analise criticamente o papel dos bandeirantes na ocupação territorial
5.5. Compreende os aspectos políticos e econômicos na assinatura do Tratado de Madri.
6. Da crise do sistema
colonial à Independência.

6.1. Analisa os aspectos socioculturais, políticos e
econômicos do cenário internacional que influenciaram no processo de crise do Antigo
Sistema Colonial.
6.2. Identifica criticamente o contexto sócioeconômico e político que influencia o processo de independência da América Latina.
6.3. Identifica os processos das revoltas nativistas
e separatistas, caracterizando as consequências para o cenário da independência
do Brasil.
6.4 Identifica as razões da chegada da Família
Real para o Brasil.
6.5. Percebe criticamente os interesses ingleses
com o governo Joanino.
6.6. Analisa as ações políticas, econômicas, sociais e culturais do período Joanino.
6.7 Analisa o processo de independência do Brasil no cenário nacional e Internacional, percebendo os projetos em disputa.
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ENSINO RELIGIOSO
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS
1. Conhecimento Religioso.
Fenômeno religioso.
Definição de religião.
O que vem a ser senso
religioso?
Senso religioso no
comportamento humano.
Sentido do destino
humano.
2. A consciência religiosa do homem moderno.
Existência humana e
busca de sentido.
Vocação humana e
busca do bem.
A felicidade pode estar
centrada no ter?
3. Campanha da Fraternidade 2018.
Tema: Fraternidade e
Superação da Violência
Lema: Vós sois todos
Irmãos (Mt 23,8)

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudes)
1.1. Compreende o senso religioso como condição humana e o fenômeno religioso como
uma realidade passível de investigação e
estudo cientifico.
1.2. Identifica as premissas para o entendimento
do senso religioso na condição humana.
1.3. Reconhece as diversas religiões como construção teórica, ética e ritual do modo como
o homem imagina a relação com o seu destino.

2.1. Compreende o renascimento da vocação
humana de colocar-se diante do significado
da sua existência no contexto da pósmodernidade;
2.2. Analisa o fenômeno de negação das diversas representações do sagrado dissimuladas
com a presença de outras realidades;

3. 1. Compreende o contexto de violência do
mundo moderno e percebe a necessidade
de promover uma cultura de paz tomando
como referência a palavra de Deus a fim de
superar essa realidade.
3.2 Analisar as múltiplas formas de violência na
atualidade e suas consequências para uma
convivência respeitosa.
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3.3

Identificar o alcance da violência, nas realidades urbana e rural de nosso país, propondo caminhos de superação do diálogo,
da misericórdia e da justiça.

2ª UNIDADE
CONTEÚDOS
4. A Criatividade religiosa do Homem.
Religiosidade e questões existenciais
Crenças
Sistemas simbólicos
Celebrações e lideranças religiosas.

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudes)
4.1. Observa algumas atitudes da prática religiosa, e criação de diversos elementos de comunicação com o sagrado.
4.2. Compreende a origem da religião interpretada essencialmente como a relação entre o
homem e o sagrado descoberto na hierofonia.
4.4. Reflete sobre a condição humana diante do
enigma último

5. A religião e o sagrado
O ser humano e a
transcendência
A experiência humana,
experiência religiosa e
experiência de fé.
Atitudes e costumes
religiosos

5.1. Compreende a religião como resposta simbólica e histórico-cultural ao senso religioso
e os principais elementos da vivência do sagrado: ritos e doutrinas.
5.2. Compreende a religião e o sagrado dentro
de uma relação dialética com o binômio
“profano” e “dessacralizado”, além da reabilitação do conceito de sagrado, sua natureza e transmissão.

6. Uma experiência
religiosa
cristã
da
atualidade: Sociedade
das Filhas do Coração
de Maria à luz da Pedagogia Inaciana

6.1

Compreende o contexto histórico do surgimento da Sociedade das Filhas do Coração
de Maria.
6.2 Reconhece o carisma da Sociedade das
Filhas do Coração de Maria na missão do
ISBA.
6.3 Identifica Maria Adelaide de Cicé como protagonista no seguimento de Jesus Cristo, no
contexto de mudança de sua época

LFA-2018-DIVERSOS–0321032018-1ªEM-GUIA

108

3ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
pro
ocedimentos e atitudes)

7. Sinais sagrados e
revelação: sentido e
significado.

7.1. Compreende o sinal como modalidade
demonstrativa inerente à fenomenologia da
religião, como experiência de realidade.

O estudo dos fatos
religiosos.
Conceito de verdade,
felicidade e justiça.
Níveis e dimensões do
amor.
Manifestações e culturas religiosas.

7.2. Compreende o caráter de exigência da
vida: de verdade, de justiça, de felicidade,
de amor.

8. O Mistério como
fato na Trajetória Humana.

8.1

Observa na cultura ocidental marcas da
presença do cristianismo identificado como
cultura judaico-cristã.

Significado de mistério
A pretensão cristã e
fundamento do Cristianismo.
A pessoa de Jesus
Cristo.

8.2

Compreende a novidade da experiência
cristã no que tange uma reviravolta no método religioso e na oferta de sentido.

8.3

Identifica o significado do Natal, a partir da
compreensão da revelação do Sagrado.
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EDUCAÇÃO FÍSICA
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS

1. Esporte, Jogos, Lutas
e Ginásticas.
1.1 Fundamentos técnicos e táticos das
modalidades esportivas relacionadas:
voleibol,
handebol, futsal e
basquete;
1.2 O Corpo Humano
e suas capacidades
físicas.

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudes)
O/A professor/a verificará se o/a aluno/a:
1.1.1. Vivencia as modalidades esportivas;
1.1.2.Conhece as mudanças em 2018 e critica as
regras dos esportes;
1.1.3.Entende os fundamentos técnicos como
requisitos de apoio à uma prática segura
das modalidades praticadas;

1.1.5. / 1.2.1. Vivencia as práticas corporais,
referentes aos jogos propostos nas aulas;
1.1.6. / 1.2.2. Conhece e percebe o seu corpo e
suas possibilidades de movimento;

2.1 Esportes cooperativos

2.1.1 Vivencia o trabalho em equipe.
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2ª UNIDADE
INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudes)

CONTEÚDOS
1. Esporte, Jogos, Lutas
e Ginásticas.
1.1 Educação Física e
Lazer.

1.1.1 Interessa-se pelo surgimento das múltiplas
variações da atividade física;
1.1.2 Reconhece atividades físicas e outros esportes como pré-desportivos para a modalidade de interesse;

1.2 Esportes
Individuais;

1.2

Atualiza-se sobre modalidades individuais e
as pratica;

2. Temas Transversais:
ética, saúde, valores e
conceitos, pluralidade
cultural, meio ambiente.
2.1 Efeitos da atividade
física sobre o
organismo e a saúde;

2.1.1 Identifica as atividades e procedimentos
para a manutenção ou aquisição da saúde;
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3ª UNIDADE
CONTEÚDOS
1. Esporte, Jogos, Lutas e Ginásticas.
1.1 Esportes de Aventura e
esportes radicais.

1.2 Jogos e Brincadeiras
Populares
2. Temas Transversais: ética,
saúde, valores e conceitos, pluralidade cultural,
meio ambiente.
2.1 Meio Ambiente

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudes)

1.1.1 Identifica os esportes de aventura e
esportes radicais.
1.1.2 Experimenta atividades relacionadas
aos esportes de aventura e radicais.
1.1.3 / 2.1.1 Conhece a versão da modalidade esportiva escolhida que se relaciona mais com o M.A.
1.2.1 Pesquisa, compartilha e brinca com
jogos e brincadeiras populares de diferentes gerações.

2.1.2 Percebe-se integrante, dependente e
agente transformador do ambiente,
identificando seus elementos e as
interações
entre
eles,
contribuindo
ativamente para a melhoria do meio
ambiente.
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FILOSOFIA
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS
1. Filosofia e ética

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudes)
1.1. Explica os principais conceitos relacionados
à Ética nos pré-socráticos
1.2. Compara a ética de Platão com a ética de
Aristóteles
1.3. Difere hábitos morais de filosofias éticas

2. É possível definir a
liberdade

2.1. Define de liberdade
2.2 Discute a liberdade de ação
2.3. Explica o conceito de liberdade da vontade
2.4. compara os princípios de Livre-arbítrio com
os princípios do Existencialismo
2.5. Justifica os princípios da liberdade da razão

3. Liberdade como
pensamento e atitude

3.1. Discute e apresenta exemplos ilustrativos da
responsabilidade e da liberdade
3.2. Relaciona liberdade radical e responsabilidade radical.
3.3. discute os contextos que envolvem a questão
da liberdade
3.4. discute as circunstâncias que interferem na
liberdade humana

4. Dever, valor e liberdade

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

5. O ser humano como ser racional

5.1. Explica o papel de Sócrates na descoberta
filosófica do ser humano
5.2. Relaciona o dualismo platônico com o homem racional de Aristóteles

Relaciona dever e valores
define dever e valores.
discute o dever o como obrigação moral.
explica e apresenta exemplos relativos ao
Imperativo Categórico
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6. O ser humano como ser de várias facetas

6.1. Apresenta a visão de Pascal a respeito do
finito e do infinito
6.2. Discute a dignidade do ser humano
6.3. Enumera elementos que caracterizam o ser
humano como espírito
6.4. Interpreta evidências de que o ser humano é
um animal simbólico

7. O ser humano como indivíduo e ser
social

7.1. Distingue indivíduo de individualismo
7.2. Apresenta e explica o conceito de Liberalismo
7.3. Apresenta e explica o conceito de Socialismo
7.4. o individualismo contemporâneo

8. O sagrado e o profano (Filosofia da
religião)

8.1. discute a perda do sagrado
8.2. compara Filosofia e religião
8.3. explica o sentido do sagrado e do profano
8.4. critica o desencantamento do mundo

2ª UNIDADE
CONTEÚDOS
9.

Transcendência e
imanência

INDICADORES DE APREN
NDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudes)
9.1. define de transcendência
9.2. define de imanência
9.3. enumera as religiões do livro
9.4. compara os conceitos de Deus nas filosofias
gregas antigas.

10. Religião e Filosofia, fé e razão

10.1. Explica a Filosofia em Santo Agostinho e na
vida dos mosteiros
10.2. interpreta as provas da existência de Deus.
10.3. compara fé e razão no pós-Idade Média

11. Filosofia, Religião
e tolerância

11.1. interpreta A Carta acerca da tolerância
11.2. explica os sentidos fundamentais da tolerância
11.3. compara progressistas e tradicionalistas,
quanto à tolerância
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12. A questão da
beleza

12.1. discute Filosofia e beleza
12.2. explica o conceito de beleza para o pensamento antigo
12.3. enumera e explica as três questões platônicas sobre o belo e a arte
12.4. Interpreta a Poética de Aristóteles

13. Em busca da beleza

13.1. critica o conceito de beleza para o pensamento moderno.
13.2. compara a beleza enquanto sensibilidade e
enquanto conceito intelectual
13.3. Interpreta a visão kantiana de estética

14. Filosofia, arte e
cultura

14.1. discute o papel e o futuro da arte em Hegel
14.2. critica o papel da técnica na transformação
da arte

15. Filosofia, trabalho
e vida

15.1. Explica o lugar do trabalho na vida humana
15.2. critica a função social do trabalho
15.3. Explica os conceitos de Trabalho e Labor
em Hannah Arendt

16. Trabalho, política
e sociedade

16.1. discute os conceitos de trabalho, propriedade e riqueza
16.2. explica e critica o liberalismo, o socialismo,
o comunismo e a “terceira via”.
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3ª UNIDADE
CONTEÚDOS
17. A condição social e
privada do ser humano

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
pro
ocedimentos e atitudes)
17.1. explica a nossa natureza social
17.2. interpreta a dimensão política e familiar do ser humano.
17.3. analisa os conceitos de público e
privado na Modernidade

18. Formas de governo e
de sociedade

18.1. analisa a necessidade da política
18.2. critica a proposta de Platão
18.3. critica a proposta de Aristóteles
18.4. Explica o Estado liberal de Locke
18.5. explica Montesquieu e o poder moderado
18.6. explica a proposta de Rousseau

19. Filosofia e direito

19.1. compara visões do direito
19.2. explica o conceito de direito natural
19.3.interpreta o direito como moral
19.4.interpreta o direito como força
19.5. interpreta o direito como pura técnica

20. O que é conhecimento?

20.1. explica por que os seres humanos
desejam conhecer
20.2.analisa o sentido do conhecimento
socrático
20.3.explica a ideia de conhecimento ascendente em Platão
20.4.explica e enumera os graus do conhecimento segundo Aristóteles.

21. Filosofia e verdade

21.1. analisa a verdade como valor
21.2. discute a verdade enquanto aparência
e realidade
21.3. compara ceticismo, relativismo e
pragmatismo
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21.4. distingue os conceitos de verdade e
de verdadeiro
22. Filosofia e ideologia

22.1. apresenta as origens do conceito de
ideologia
22.2. analisa o conceito de ideologia segundo Karl Marx
22.3. relaciona ideologia e ciência
22.4. critica ideologia como messianismo
22.5. relaciona ideologia e verdade

23. Filosofia e lógica

23.1. define Lógica
23.2. relaciona logos e realidade
23.3. explica os princípios do silogismo
23.4.discute a verdade enquanto lógica e
percepção

24. Filosofia, conhecimento
e ciência

24.1. Explica a contribuição de Galileu para
o método científico moderno
24.2. explica a importância de Francis Bacon para o método indutivo.

LFA-2018-DIVERSOS–0321032018-1ªEM-GUIA

117

SOCIOLOGIA
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS
1. O que é Sociologia?

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudes)
1.1. Analisa a sociedade como construção anterior a sua existência e percebe a diferença
entre sociedade e comunidade.
1.2. Percebe a diferença entre: Estado, governo,
nação.

2. O nascimento da
Sociologia

2.1. Investiga a teoria de Comte e a sociologia
positiva.
2.2. Interpreta Durkheim e a escola francesa.
2.3. Reflete sobre a sociologia marxista buscando
seu fundamento e historicidade.
2.4. Analisa e discorre sobre a sociologia weberiana

3. Relações sociais e
instituições de poder

3.1. Compreende os grupamentos sociais.
3.2. Reconhece instituições e convenções sociais

4. Sociedade dos
indivíduos

4.2. Reflete sobre conflitos entre interesses pessoais e coletivos.
4.3. Compreende o conceito de Habitus, de Pierre Bordieu.
4.4. Avalia o processo de integração do indivíduo na sociedade.
4.5. Compreende os distintos modos de produção como os modos asiático, escravista,
feudal e industrial.
4.6. Compreende a tríade: educação, autonomia
e moralidade, como condição indispensável
para um ser/estar íntegro e equilibrado em
relação a si, ao outro ao todo que nos compõe.
4.7. Percebe mudanças sociais contínuas.
4.8. Reflete sobre os processos históricos de estruturação social.
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5. O trabalho nas
diferentes sociedades
6. Desigualdades
sociais
7. Movimentos sociais
e de classe

2ª UNIDADE
INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudes)

CONTEÚDOS
9.

O que é cultura?

9.1. Entende o significado de cultura primitiva
9.2. Analisa e diferencia cultura clássica, erudita e
popular.

10. Cultura e ideologia

10.1. Reflete sobre processos de controle social
10.2. Posiciona-se sobre o uso de aparelhos ideológicos para instrumentalizar formas de
opressão

11. Cultura e indústria cultural

11.1. Compreende os conceitos da Escola de Frankfurt
11.2. Discute sobre os processos de apropriação
cultural

12. Diversidade
cultural

12.1. Percebe diferentes civilizações e sua importância.
12.2. Aprofunda o pensamento sobre a polêmica
multiculturalista.
12.3. Critica e compreende a diversidade cultural e
a globalização como fenômenos da pósmodernidade.

13. Sociologia urbana

13.1 Analisa os processos de urbanização no Brasil:
a questão central da moradia. Opina sobre a
gestão do Estado
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13.2. Analisa redes urbanas e jogos de escala na
produção dos espaços.
14. A vida nas
grandes cidades

14.1. Percebe, debate, opina sobre a explosão da
violência
14.2. Pensa sobre o futuro das cidades e propõe
transformações para as cidades do futuro.

15. Cidadania e
democracia

15.1. Compreende direitos de cidadania, como
uma condição natural de humanidade.
15.2. Analisa, compreende e busca praticar o Direito Natural e a doutrina dos Direitos Humanos.

3ª UNIDADE
CONTEÚDOS
17. O novo espaço
rural e a reforma
agrária

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
pro
ocedimentos e atitudes)
17.1. Concebe uma nova realidade rural no
mundo.
17.2. Investiga o espaço rural brasileiro.
17.3. Compreende o peso da herança colonial e
seus desdobramentos na atualidade.

18. Industrialização e
meio ambiente
19. Problemas ambientais contemporâneos

19.1 Investiga a poluição, aquecimento global,
“chuva ácida” e usinas atômicas, percebeos como contradições da vida moderna e
do capitalismo.
19.2. Analisa violação da mata virgem, compreende os efeitos para a saúde do planeta.
19.3. Percebe a contradição da vida moderna,
debate sobre a questão dos agrotóxicos e
transgênicos.

20. Políticas públicas e
proteção ao meio
ambiente

20.1. Analisa a ação da ONU e a estratégia global da sustentabilidade, bem como, Rio
+20: a esperança e a realidade.
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20.2. Investiga as ações governamentais em relação ao meio ambiente no Brasil.
21. Desenvolvimento
sustentável

21.1. Percebe a importância da consciência ecológica e da ação dos “Verdes” e das
ONGs.

22. Problemas globais,
perspectivas locais

22.1. Relaciona eventos internacionais com seus
efeitos no país.

23. Intolerância e violência

23.1 Compreende a perspectiva de rede.

24. Conflitos mundiais
da atualidade e
Crise migratória

24.1 Argumenta de forma a defender o estímulo
à tolerância.

25. Tecnologias e
novas redes de
sociabilidades

25.1. Compreende a origem dos principais conflitos atuais.
19.1. Investiga as principais organizações terroristas do mundo.
19.2. Analisa o terrorismo de Estado.
19.3. Discorre sobre conflitos das migrações:
fronteiras e xenofobia.
25.1. Percebe o ciberespaço como nova ágora é
mundial.
25.2. Pensa a Globalização e direitos no ciberespaço.
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS E REDAÇÃO

LÍNGUA PORTUGUESA
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS
1. PRODUÇÃO
DE
LEITURA
Linha
teóricometodológica
(compreensão, interpretação, crítica
e
intertextualidade).

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudes)
O professor verificará se o aluno:

As práticas para
desenvolver Competências e Habiliidades envolvem:
a) Atribuição de sentido ao texto a partir
de marcas linguísticas e/ou formais,
analisando a seleção de ideias significativas implícitos,
relações semântico lexicais, elementos
coesivos, estrutura
do gênero textual,
fatos linguísticos, relações lógico argumentativas / organização de ideias.
b) Leitura/ estudo de
textos em linguagem
verbal, não-verbal,
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mista, oral e escrita
nos gêneros textuais
diversos (ficcionais e
não-ficcionais).
Os aspectos tipológicos: narrar, relatar,
dissertar/ argumentar,
expor e descrever são
estudados dentro dos
gêneros textuais selecionados para a série.
x Em classe: textos dos
livros adotados e outros selecionados pelo(a) professor (a).
x Extraclasse: textos
selecionados pelo
aluno para a pasta
Coletânea e as obras
literárias.
1.1 Seleção de ideias significativas
(ideia central e
outras).

1.1.

Compreende, analisa, relaciona, interpreta e critica as ideias de um texto, selecionando as que são significativas e refletindo sobre valores humanos/ contexto sócio-histórico.
1.1.1. Expressa-se oralmente com clareza, entonação e articulação de ideias adequadas,
revelando os conceitos básicos da textualidade: coerência e coesão textual.
1.1.2. Participa em situações de intercâmbio
oral que requeiram: ouvir com atenção,
intervir sem sair do assunto tratado, formular e responder perguntas, explicar e
ouvir explicações, manifestar e acolher
opiniões, adequar as colocações às intervenções precedentes, propor temas.
1.1.3. Analisa e interpreta no contexto de interlocução, reconhecendo recursos expressivos
das linguagens, adequando o discurso ao
nível de conhecimento prévio de quem
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ouve, adequando a linguagem às situações comunicativas mais formais que
acontecem na escola para apresentar exposição oral com a mediação da(o) professora(o), usando suporte escrito.
1.1.4. Compreende a ORALlDADE como uma
prática social interativa que se apresenta
sob variados gêneros textuais, observando os elementos que compõem as marcas da oralidade:
a) Linguísticos (repetição, correção, tomada de turno de fala, hesitação,
reiteração, truncamento, variedade
linguística);
b) Não linguístico (gestos, expressões faciais, corporais);
c) Prosódicos (entonação, pausa, tons de
voz, alongamento de vogais, ritmo,
velocidade, ênfase).
1.1.5. Intertextualiza com linguagens diversas,
construindo esclarecimentos a respeito de
equívocos quanto a uma identidade humana universal.
1.2

Implícitos (pressupostos, intertextualidade, subentendidos,
ideologia, polifonia)
inferências, fatos e opiniões, contextualidade, características de estilo,
variações
linguísticas).

1.2.

Infere uma afirmação implícita num texto
a partir de "pistas" linguísticas e/ou contexto, reconhecendo e diferenciando marcas decorrentes de ideologia de valores e
interesses dos seus produtores.
1.2.1. Relaciona, na compreensão do texto,
informações com conhecimentos prévios
e do senso comum, identificando situações de ambiguidade ou ironia, opiniões,
a relação de semelhança com outros textos: referências ou remissões, analisando
incoerências e contradições.
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1.2.2. Relaciona valores e sentidos veiculados
em um texto não-ficcional e/ou analítica
opinativo com suas condições de produção, diferenciando uma mesma informação divulgada por diferentes fontes e em
diferentes veículos de comunicação.
1.2.3. Relaciona as possíveis intencionalidades
do autor e as diferenças de sentido consequentes do seu lugar social (relação de
força) e da época em que o texto foi produzido.
1.2.4. Utiliza as diversas linguagens na compreensão, análise, interpretação e crítica do
texto, relacionando informações verbais
com informações de ilustração, fato, pintura, desenho, gráfico, tabela, etc.
1.2.5. Seleciona, organiza e interpreta dados
informações/ideias para propor soluções
a partir de uma situação - problema relacionada à temática.
1.2.6. Compara as opiniões/ pontos de vista em
dois textos sobre o mesmo tema.
1.2.7. Compreende, a partir da percepção de
variação linguística, os valores sociais nela implicados, avaliando a adequação ou
inadequação de determinados registros
em diferentes situações de uso da língua.
1.2.8. Avalia mudanças na imagem do locutor e
do interlocutor (modalidade oral e escrita,
marcas dialetais, jargão, gíria) analisando o efeito de sentido consequente de
uma transgressão intencional ou involuntária aos padrões ortográficos ou morfossintáticos da modalidade escrita.
1.2.9. Compreende, em um texto, a relação
entre um fato e uma opinião relativa a
este fato.
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1.3. Relações semântico- lexicais (sinonímia, antonímia, conotação
/polissemia, denotação e variações linguísticas).

1.3.

Avalia a propriedade do uso dos recursos
semânticos (relações de aproximação ou
oposição de sentido, gradação, campo
semântico, atenuação, metáfora, eufemismo, hipérbole, ironia). Avalia as variações linguísticas como recurso expressivos no texto.
1.3.1. Avalia a propriedade /função argumentativa do uso dos recursos lexicais (jogos
metafóricos e metonímicos, sinonímia,
antonímia, hiponímia, hiperonímia, repetição) como recursos expressivos, em função da estratégia argumentativa do autor.
1.3.2. Incorpora palavras "novas" ao seu vocabulário ativo, usando-as adequadamente
em várias possibilidades de sentido.

1.4. Elementos coesivos e seu valor
semântico no
contexto (Mecanismos de textualidade: coesão nominal e
verbal).

1.4.

1.4.1.

1.4.2.
1.4.3.

1.4.4.

Infere em relação ao conteúdo/ contexto
a partir do valor sintático-semântico de
elementos coesivos, reconhecendo seus
mecanismos básicos: retomada pronominal, repetição, substituição lexical.
Estabelece relação entre os recursos coesivos, operadores argumentativos usados
pelo autor e sua estratégia argumentativa.
Estabelece relações entre parte de um
texto a partir de mecanismos de concordância verbal e nominal.
Analisa as relações sintático-semânticas
em segmentos do texto e na progressão
temática (temporalidade, gradação, disfunção, explicação, causalidade, conclusão, comparação, oposição/ contraposição, exemplificação, retificação).
Faz reflexão sobre o uso dos recursos
linguísticos em processos de coesão textual, elementos de articulação das sequências dos textos ou da construção da
macroestrutura do texto.
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1.5. Estrutura do gênero textual, suas
características,
organizações de
ideias, a coerência interna
/recursos de expressão/ textualidade, e a informatividade.
(Mecanismos de
enunciação:
quem fala, e
como fala)

1.5.

Atribui sentidos aos textos, identificando/
compreendendo o gênero textual como
ação sócio-discursiva para agir sobre o
mundo e dizer o mundo, percebendo suas funções sociais, reconhecendo a estrutura e características estáveis dos gêneros
em estudo (prosa e/ou verso) e os aspectos tipológicos (os componentes internos
dos gêneros: narrar, relatar, argumentar/
dissertar, expor e descrever).
1.5.1. Compara diferentes textos, construindo um
desencadeamento do processo do fortalecimento de identidades e historicidade
negada ou distorcida.
1.5.2. Analisa o gênero textual, reconhecendo:
– o aspecto tipológico NARRAR como,
representação de uma mimese de ação
através de criação de enredo no domínio
do verossímil. (Cultura literária ficcional).
– o aspecto tipológico RELATAR como
representação pelo discurso de experiências vividas, situadas no tempo. (Documentação e memorização das ações humanas).
- o aspecto tipológico ARGUMENTAR/
DISSERTAR como sustentação, refutação e
negociação de tomada de posição. (Discussão de problemas sociais controversos)
- o aspecto tipológico EXPOR como apresentação textual de diferentes formas dos
saberes. (Transmissão e construção de
saberes).
- o aspecto tipológico DESCREVER como
regulação mútua de comportamentos/
procedimentos. (Instruções e prescrições).
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1.6. Fatos linguísticos
na construção
do texto, observando o efeito
de sentido, a relação sintáticosemântica, o
efeito estilístico
e o paralelismo
sintático e semântico.

Compreende o efeito de sentido, o valor
sintático-semântico de determinados fatos
linguísticos no texto.
1.6.1. Faz reflexão sobre o uso de recursos linguísticos em relação ao contexto em que
o texto é constituído: elementos em relação ao contexto em que o texto é constituído, elementos de referência pessoal,
temporal, espacial, registro linguístico,
grau de formalidade, seleção lexical,
tempos e modos verbais.

1.7

1.7.

Relações lógicoargumentativas
/ os tipos de argumentação
(raciocínio):
causalidade,
demonstração,
pontos positivos
e negativos,
comparação,
analogia, método indutivo e
dedutivo.

1.6.

Compreende a relação lógico-semântica
entre os argumentos de um texto causalidade, comparação, pontos positivos e
negativos, demonstração, analogia, método dedutivo e indutivo).
1.7.1. Estabelece relação entre o modo de exposição e a estratégia argumentativa do
autor, avaliando a progressão temática, a
seleção / pertinência dos argumentos e a
organização argumentativa / narrativa,
papéis sociais.

2. PRODUÇÃO TEXTUAL
Linha teóricometodológica
As práticas para desenvolver competências
e habilidades envolvem:
a) Produção de leitura,
analisando o gênero
textual, a organização de ideias: coerência interna, continuidade, progressão,
LFA-2018-DIVERSOS–0321032018-1ªEM-GUIA

128

não-contradição, articulação de argumentos/ coesão, a
informatividade; o
estilo, recursos expressivos e os aspectos tipológicos (narrar, relatar, dissertar
/ argumentar, expor,
descrever).
b) Planejamento do
texto a partir da
compreensão da
proposta / temática –
1ª. escrita – reestruturação / autoavaliação e reescrita.
2.1

Plano de texto
para respostas
de questões discursivas.

Identifica o problema proposto ou a situação apresentada, a partir da semântica
verbal.
2.1.1. Seleciona os princípios gerais, leis, conceitos e sistemas de interpretação, aplicativos
à situação proposta.
2.1.2. Define os aspectos mais relevantes que
devem ser destacados.
2.1.3. Escolhe um modo ou método de abordagem da situação.
2.1.4. Formula a resposta em linguagem adequada à área do conhecimento que é objeto da questão, com base no raciocínio desenvolvido anteriormente.

2.2

Intencionalidade
discursiva, textualidade, coerência e coesão, intertextualidade e
níveis de linguagem.

2.2.

2.1.

Compreende que o ato de escrever pressupõe alguns elementos essenciais: para
quem escreve, o que quer dizer, com que
finalidade, qual o gênero mais adequado
e variedade linguística para essa finalidade e como se produz esse gênero.
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2.3 Tipo textual a ser
produzido na I unidade:
- Textos narrativos:
personagens, espaço, tempo; foco narrativo; tipos de discurso; tempo verbal
na narrativa.

2.3.1 Identifica, a partir da semântica verbal e do
comportamento linguístico, os tipos textuais
narrativos e descritivos.
2.3.2. Reconhece os elementos linguísticos que
concorrem na construção da coerência e da
coesão de um texto narrativo.
2.3.3. Analisa o tipo textual, reconhecendo:
- o aspecto tipológico NARRAR como representação de uma mimese de ação através
de criação de enredo no domínio do verossímil. (Cultura literária ficcional)
1.1.1
1.1.2

Identifica os elementos essenciais da
narração.
Produz textos narrativos com encadeamento temporal, progressão de fatos, com enredo estruturado e verossímil.

2.3.4 Produz textos que apresentam como conteúdo o relato de fatos vivenciados por personagens, organizados numa determinada
sequência de tempo e espaço, optando pela polifonia mais adequada (discurso direto
e/ou indireto).
2.3.5 Produz textos, garantindo a verossimilhança, articulando adequadamente tipo de
narrador, foco narrativo, características e
ações das personagens e aspectos do ambiente (tempo e espaço) com o tema e enredo estabelecidos (seres, paisagens, ambientes e objetos).
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2.4. Produções livres
(gêneros textuais
que podem estar
interligados aos
projetos) – relato
de experiência
pessoal, notícia,
conto, relatório,
seminário, carta
de leitor, poema.

2.4.1 Produz textos de acordo com a necessidade
enunciativa e de acordo com as características estáveis do gênero.

3. FATOS LINGUÍSTICOS (gramática)
As práticas para desenvolver competências
e habilidades envolvem:
Compreensão do fato
linguístico na perspectiva da enunciação (a
partir do texto, contexto), observando o valor
semântico-discursivoestilístico - o efeito de
sentido, identificando-o
e classificando-o (Estudo do fato linguístico
na construção do texto).
3.1.

O que é gramática

3.1. Faz reflexão sobre o conceito de gramática e
fatos linguísticos na construção da arquitetura
textual.
3.1.1. Diferencia metalinguagem de
epilinguagem.
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3.2. Níveis de
linguagem/ variação
linguística.

3.2.1 Reconhece que a variedade linguística são
as variações que uma língua apresenta,
de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas em que é utilizada.

3.3. Os fonemas e
suas representações
gráficas.

3.3.1. Conceitua fonema e o diferencia da representação gráfica.
3.3.2. Associa o fonema ao som e a escrita à
representação gráfica.
3.3.3. Distingue fonema de letra.

3.4. Tonicidade e
Acentuação
Gráfica. (reflexão durante o
processo)

3.4.1 Apropria-se das regras que norteiam a
acentuação gráfica de algumas palavras.

3.5. Estrutura e
formação das
palavras.

3.5.1. Compreende que a estrutura e formação
da palavra são fundamentais para a percepção de seu conteúdo no contexto.
3.5.2. Compreende, avalia e emprega prefixos e
sufixos como elementos que alteram o sentido primitivo da palavra ou lhe acrescentam um sentido novo.
3.5.3. Compreende que as desinências verbais
informam sobre o modo, o tempo, o número e a pessoa dos verbos e emprega-as
adequadamente a partir da necessidade do
contexto, da situação textual.
3.5.4. Compreende que as desinências nominais
informam sobre o gênero e o número dos
nomes.
3.5.5. Percebe que uma sociedade em permanente mudança cria, a todo instante, novas
necessidades e novos objetos de consumo,
por isso precisa ter também uma linguagem dinâmica que acompanhe as transformações.

3.4.2 Percebe que o papel do acento gráfico é
evitar, na escrita, possíveis inadequações
quanto à leitura e compreensão de determinadas palavras / contexto.
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3.6. Verbos e nomes e
suas flexões.

3.6.1 Compreende que a flexão nominal é diferente da verbal.
3.6.2. Emprega corretamente a flexão verbal e
nominal.

3.7. Termos essenciais,
integrantes e
acessórios da oração
(morfossintaxe-revisão)

3.7.1 Compreende o fato linguístico, a partir do
contexto, observando o valor semânticodiscursivo-estilístico, o efeito de sentido,
identificando e classificando os termos essenciais, integrantes e acessórios da oração.

4.0 Ortografia
Apropriação de regularidades e irregularidades da escrita das palavras segundo a convenção oficial.
desenvolvido
Estudo
durante o trabalho
com produção de leitura, análise linguística,
produção textual e em
“oficinas” específicas.

4.0

Ortografia
Faz reflexão sobre cada desafio ortográfico
estudado, exercitando o regrado, o nãoregrado e a imagem mental, apropriandose da escrita adequada das palavras, segundo a convenção oficial.
(Trabalho desenvolvido ao longo das unidades)

As práticas para desenvolver competências
e habilidades envolvem:
-o regrado (pesquisa,
análise, comparação e
sistematização);
-o não-regrado (autoavaliação,
reflexão
sobre a inadequação
ortográfica e dinâmica
com linguagem nãoverbal);
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Desafios ortográficos:
* Emprego dos dígrafos SS, SC e Ç;
* Emprego das letras
S, C e Ç;
* Parônimos, homônimos e formas variantes;
* Emprego de cessão,
sessão, seção.
5.0 LITERATURA
Produção de Leitura
do texto literário.
Obra Literária:
Carta de Caminha
5.1. Teoria literária:
conceito, função,
níveis de linguagem, denotação e
conotação, funções da linguagem, gêneros literários, o texto literário e nãoliterário, diferenças: prosa, poesia, poema.
Reflexão durante o
processo ao trabalhar os conteúdos.

Compreende as funções da literatura como
produção de linguagem humana articulada
a fatores culturais, históricos, políticos,
econômicos e subjetivos.
5.1.1. Discute o conceito de mímesis.
5.1.2. Desenvolve habilidades voltadas à percepção das diferenças entre conotação e denotação, o que implica estimular as potencialidades interpretativas do aluno.

5.1.

5.2. Introdução aos
estudos da Literatura

5.2.

Situa a arte no campo das funções de linguagem, traçando paralelos com os mais
variados gêneros textuais produzidos na
sociedade.

5.3. Gêneros literários
– Prosa e poesia

5.3.

Reconhece as distinções elementares entre
os gêneros literários, visualizando também
suas hibridizações.
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5.3.2. Analisa as particularidades da linguagem
literária, em relação às demais linguagens.
5.3.3. Analisa as diferentes concepções de arte,
problematizando os critérios de valor historicamente construídos.
5.4. Quinhentismo –
Primeiras manifestações literárias
no Brasil

5.4.

5.5. Barroco

5.5.

Observa os primeiros registros literários
contemplando seu valor histórico.
5.4.1. Conhece o gênero Crônicas de Viagem e
sua Literatura Informativa.
5.4.2. Conhece a Literatura de Catequese e seu
contexto.
5.4.3. Analisa a ideologia subjacente aos contextos viabilizados na literatura quinhentista
como produto de um juízo de valor atrelado aos modelos de pensamento eurocêntrico.
5.4.4. Entende os mecanismos da ideologia eurocêntrica como extensão de uma busca de
modelo de Identidade e uma série de reflexões acerca do brasileiro médio de hoje.
Analisa a concepção de arte Barroca, observando os contextos históricos.
5.5.1. Diferencia o Cultismo do Conceptismo.
5.5.2. Entende os mecanismos da ideologia inerentes ao código moral e ideológico do
barroco: o feísmo, o carpe diem, a decomposição de uma estrutura textual argumentativa (cultismo, conceptismo nos serões de
Vieira).
5.5.3. Conhece os principais artistas do Barroco.
5.5.4 Atribui sentidos às produções visuais do
Renascimento, inclusive pela conotação da
criação que constitui a grande reflexão no
Renascimento e Humanismo.
5.5.5. Analisa a ideologia subjacente aos contextos viabilizados pelo trânsito entre o antropocentrismo e teocentrismo no contexto de
produção humanista.
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5.6. Arcadismo

5.6.

5.7. Romantismo no
Brasil – Poesia:
primeira fase

5.7.

5.8.

Romantismo no
Brasil – Poesia:
segunda e terceira
fases

Percebe a transição entre os estilos de época introduzindo o estilo Árcade como contraponto ao Barroco.
5.6.1. Conhece a Literatura Árcade e seus principais autores.
5.6.2. Atribui sentidos às produções visuais do
Renascimento, inclusive pela conotação da
criação que constitui a grande reflexão no
Renascimento e Humanismo.
5.6.3. Reconhece as marcas ideológicas que recorrem aos valores clássicos e iluministas
diante dos valores racionais evocados pelo
século das Luzes.
Articula o contexto sociocultural e histórico
aos pressupostos estéticos da literatura romântica.
5.7.1. Conhece e analisa o Romantismo, em suas
diferentes fases, como um movimento artístico de grande revolução cultural.
5.7.3. Problematiza o projeto de nação construído na literatura romântica, bem como seus
desdobramentos na história e cultura brasileira.
5.7.4. Entende os mecanismos da ideologia eurocêntrica como extensão de uma busca de
modelo de Identidade e uma série de reflexões acerca do brasileiro médio de hoje.
5.7.5. Analisa a ideologia subjacente aos contextos viabilizados na literatura romântica,
como produto de um juízo de valor atrelado aos modelos de pensamento eurocêntrico.
5.7.5.1. Analisa a construção identitária dos indígenas a partir de pressupostos ideológicos
e sociais dos autores do período romântico.
5.8. Articula as correntes científico-filosóficas com
as produções artísticas desse período.
5.8.1. Reconhece as marcas estéticas e temáticas
da poesia ultrarromântica.
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5.8.2. Associa as marcas estéticas e temáticas da
poesia ultrarromântica a visões de mundo
presentes no contexto da época.
5.8.3. Associa as marcas estéticas e temáticas da
poesia condoreira a visões de mundo presentes no contexto da época.
5.8.4. Analisa a construção identitária dos afrobrasileiros a partir de pressupostos ideológicos e sociais dos autores do período romântico.
Indicadores atitudinais
6.0.

As sequências
Didáticas planejadas para os
conteúdos de
Língua Portuguesa permitem
trabalhar conteúdos atitudinais,
desenvolvendo
os valores humanos (princípios que fundamentam a consciência humana:
amor, verdade,
ação-correta,
paz e nãoviolência.)

Percebe e critica a realidade que o cerca
com discernimento.
6.2. Revela interesse/ busca pelo conhecimento.
6.3. Sabe ouvir, respeitar e compartilhar diferentes opiniões, demonstrando habilidade
de trabalhar /estar em grupo.
6.4. Desenvolve /exercita atitudes de interação,
cooperação e solidariedade em convívio
coletivo.
6.5. Revela aceitação/ respeito às diferenças (de
opinião, cultural, física, religiosa, social, étnica, etc.)
6.6. Demonstra auto-controle e concentração.
6.7. Valoriza a habilidade de autoanálise, sinceridade/ honestidade e coerência.
6.8. Conscientiza-se sobre o preconceito linguístico existente em relação a certas variedades como elemento determinante de “discriminação” de seus usuários.
6.9. Preocupa-se em exercitar o espírito de liderança e administração de atividades (datas,
horários, divisão de tarefas, elaboração de
material, seleção de recursos, etc.)
6.10. Exercita a ética nas diversas situações envolvendo as relações interpessoais, inclusive respeitando os direitos autorais.
6.1.
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6.11. Desenvolve o valor “não-violência”, através
do uso adequado do tempo, do dinheiro,
da energia vital, do conhecimento, valorizando / respeitando a ecologia /meio ambiente.
6.12. Demonstra ser consciente de seu papel de
aluno, comportando-se adequadamente
para o crescimento do grupo.

2ª UNIDADE
CONTEÚDOS
1. PRODUÇÃO
DE
LEITURA
Linha
teóricometodológica
(compreensão, interpretação, crítica
e intertextualidade).

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudes)
O professor verificará se o aluno:

As práticas para
desenvolver Competências e Habiliidades envolvem:
a) Atribuição de sentido ao texto a partir
de marcas linguísticas e/ou formais,
analisando a seleção de ideias significativas implícitos,
relações semântico lexicais, elementos
coesivos, estrutura
do gênero textual,
fatos linguísticos, reLFA-2018-DIVERSOS–0321032018-1ªEM-GUIA
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lações lógico argumentativas / organização de ideias.
b) Leitura/ estudo de
textos em linguagem
verbal, não-verbal,
mista, oral e escrita
nos gêneros textuais
diversos (ficcionais e
não-ficcionais).
Os aspectos tipológicos: narrar, relatar,
dissertar/ argumentar,
expor e descrever são
estudados dentro dos
gêneros textuais selecionados para a série.
x Em classe: textos dos
livros adotados e outros selecionados pelo(a) professor (a).
x Extraclasse: textos
selecionados pelo
aluno para a pasta
Coletânea e as obras
literárias.
1.1

Seleção de ideias significativas
(ideia central e
outras).

1.1.

Compreende, analisa, relaciona, interpreta e critica as ideias de um texto, selecionando as que são significativas e refletindo sobre valores humanos/ contexto sócio-histórico.
1.1.1. Expressa-se oralmente com clareza, entonação e articulação de ideias adequadas,
revelando os conceitos básicos da textualidade: coerência e coesão textual.
1.1.2. Participa em situações de intercâmbio
oral que requeiram: ouvir com atenção,
intervir sem sair do assunto tratado, formular e responder perguntas, explicar e
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ouvir explicações, manifestar e acolher
opiniões, adequar as colocações às intervenções precedentes, propor temas.
1.1.3. Analisa e interpreta no contexto de interlocução, reconhecendo recursos expressivos
das linguagens, adequando o discurso ao
nível de conhecimento prévio de quem
ouve, adequando a linguagem às situações comunicativas mais formais que
acontecem na escola para apresentar exposição oral com a mediação da(o) professora(o), usando suporte escrito.
1.1.4. Compreende a ORALlDADE como uma
prática social interativa que se apresenta
sob variados gêneros textuais, observando os elementos que compõem as marcas
da oralidade:
a) Linguísticos (repetição, correção, tomada de turno de fala, hesitação,
reiteração, truncamento, variedade
linguística);
b) Não linguístico (gestos, expressões faciais, corporais);
c) Prosódicos (entonação, pausa, tons de
voz, alongamento de vogais, ritmo,
velocidade, ênfase).
1.1.5. Intertextualiza com linguagens diversas,
construindo esclarecimentos a respeito de
equívocos quanto a uma identidade humana universal.
1.2

Implícitos (pressupostos, intertextualidade, subentendidos,
ideologia, polifonia)
inferências, fatos e opiniões, contextualidade, características de estilo,

Infere uma afirmação implícita num texto
a partir de "pistas" linguísticas e/ou contexto, reconhecendo e diferenciando marcas decorrentes de ideologia de valores e
interesses dos seus produtores.
1.2.1. Relaciona, na compreensão do texto,
informações com conhecimentos prévios e
do senso comum, identificando situações
de ambiguidade ou ironia, opiniões, a relação de semelhança com outros textos:
1.2.

LFA-2018-DIVERSOS–0321032018-1ªEM-GUIA

140

variações
guísticas).

lin1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.
1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

referências ou remissões, analisando incoerências e contradições.
Relaciona valores e sentidos veiculados
em um texto não-ficcional e/ou analítica
opinativo com suas condições de produção, diferenciando uma mesma informação divulgada por diferentes fontes e em
diferentes veículos de comunicação.
Relaciona as possíveis intencionalidades do
autor e as diferenças de sentido consequentes do seu lugar social (relação de força) e
da época em que o texto foi produzido.
Utiliza as diversas linguagens na compreensão, análise, interpretação e crítica do
texto, relacionando informações verbais
com informações de ilustração, fato, pintura, desenho, gráfico, tabela, etc.
Seleciona, organiza e interpreta dados
informações /ideias para propor soluções
a partir de uma situação - problema relacionada à temática.
Compara as opiniões/ pontos de vista em
dois textos sobre o mesmo tema.
Compreende, a partir da percepção de
variação linguística, os valores sociais nela implicados, avaliando a adequação ou
inadequação de determinados registros
em diferentes situações de uso da língua.
Avalia mudanças na imagem do locutor e
do interlocutor (modalidade oral e escrita,
marcas dialetais, jargão, gíria) analisando o efeito de sentido consequente de
uma transgressão intencional ou involuntária aos padrões ortográficos ou morfossintáticos da modalidade escrita.
Compreende, em um texto, a relação
entre um fato e uma opinião relativa a este fato.
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1.3. Relações semântico- lexicais (sinonímia, antonímia, conotação /polissemia,
denotação e variações linguísticas).

1.3.

Avalia a propriedade do uso dos recursos
semânticos (relações de aproximação ou
oposição de sentido, gradação, campo
semântico, atenuação, metáfora, eufemismo, hipérbole, ironia). Avalia as variações linguísticas como recursos expressivos no texto.
1.3.1. Avalia a propriedade /função argumentativa do uso dos recursos lexicais (jogos
metafóricos e metonímicos, sinonímia,
antonímia, hiponímia, hiperonímia, repetição) como recursos expressivos, em função da estratégia argumentativa do autor.
1.3.2. Incorpora palavras "novas" ao seu vocabulário ativo, usando-as adequadamente
em várias possibilidades de sentido.

1.4. Elementos coesivos e seu valor
semântico no
contexto (Mecanismos de textualidade: coesão nominal e
verbal).

1.4.

1.4.1.

1.4.2.
1.4.3.

1.4.4.

Infere em relação ao conteúdo/ contexto
a partir do valor sintático-semântico de
elementos coesivos, reconhecendo seus
mecanismos básicos: retomada pronominal, repetição, substituição lexical.
Estabelece relação entre os recursos coesivos, operadores argumentativos usados
pelo autor e sua estratégia argumentativa.
Estabelece relações entre parte de um
texto a partir de mecanismos de concordância verbal e nominal.
Analisa as relações sintático-semânticas
em segmentos do texto e na progressão
temática (temporalidade, gradação, disfunção, explicação, causalidade, conclusão, comparação, oposição/ contraposição, exemplificação, retificação).
Faz reflexão sobre o uso dos recursos
linguísticos em processos de coesão textual, elementos de articulação das sequências dos textos ou da construção da
macroestrutura do texto.
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1.5. Estrutura do
gênero textual,
suas características, organizações de ideias, a
coerência interna
/recursos de expressão/ textualidade, e a informatividade.
(Mecanismos de
enunciação:
quem fala, e
como fala)

1.5.

Atribui sentidos aos textos, identificando/
compreendendo o gênero textual como
ação sócio-discursiva para agir sobre o
mundo e dizer o mundo, percebendo suas funções sociais, reconhecendo a estrutura e características estáveis dos gêneros
em estudo (prosa e/ou verso) e os aspectos tipológicos (os componentes internos
dos gêneros: narrar, relatar, argumentar/
dissertar, expor e descrever).
1.5.1. Compara diferentes textos, construindo um
desencadeamento do processo do fortalecimento de identidades e historicidade
negada ou distorcida.
1.5.2. Analisa o gênero textual, reconhecendo:
– o aspecto tipológico NARRAR como,
representação de uma mimese de ação
através de criação de enredo no domínio
do verossímil. (Cultura literária ficcional).
– o aspecto tipológico RELATAR como
representação pelo discurso de experiências vividas, situadas no tempo. (Documentação e memorização das ações humanas).
- o aspecto tipológico ARGUMENTAR/
DISSERTAR como sustentação, refutação e
negociação de tomada de posição. (Discussão de problemas sociais controversos)
- o aspecto tipológico EXPOR como apresentação textual de diferentes formas dos
saberes. (Transmissão e construção de
saberes).
- o aspecto tipológico DESCREVER como
regulação mútua de comportamentos/
procedimentos. (Instruções e prescrições).
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1.6.
1.6. Fatos linguístico
na construção
do texto, observando o efeito
de sentido, a relação sintáticosemântica, o
efeito estilístico
e o paralelismo
sintático e semântico.
1.7

Relações lógicoargumentativas
/ os tipos de argumentação
(raciocínio):
causalidade,
demonstração,
pontos positivos
e negativos,
comparação,
analogia, método indutivo e
dedutivo.

1.6.1.

Compreende o efeito de sentido, o valor
sintático-semântico de determinados fatos
linguísticos no texto.
Faz reflexão sobre o uso de recursos linguísticos em relação ao contexto em que o texto
é constituído: elementos em relação ao contexto em que o texto é constituído, elementos
de referência pessoal, temporal, espacial,
registro linguístico, grau de formalidade, seleção lexical, tempos e modos verbais.

1.7.

Compreende a relação lógico-semântica
entre os argumentos de um texto causalidade, comparação, pontos positivos e
negativos, demonstração, analogia, método dedutivo e indutivo).
1.7.1. Estabelece relação entre o modo de exposição e a estratégia argumentativa do autor, avaliando a progressão temática, a
seleção / pertinência dos argumentos e a
organização argumentativa / narrativa,
papéis sociais.

2. PRODUÇÃO TEXTUAL
Linha teóricometodológica
As práticas para desenvolver competências e habilidades
envolvem:
a) Produção de leitura,
analisando o gênero
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rência interna, continuidade, progressão,
não-contradição, articulação de argumentos/ coesão, a
informatividade; o
estilo, recursos expressivos e os aspectos tipológicos (narrar, relatar, dissertar
/ argumentar, expor,
descrever).
b) Planejamento do
texto a partir da
compreensão da
proposta / temática
– 1ª. escrita – reestruturação / autoavaliação e reescrita.
2.1

Plano de texto
para respostas
de questões discursivas.

2.1.

Identifica o problema proposto ou a situação apresentada, a partir da semântica
verbal.
2.1.1. Seleciona os princípios gerais, leis, conceitos e sistemas de interpretação, aplicativos
à situação proposta.
2.1.2. Define os aspectos mais relevantes que
devem ser destacados.
2.1.3. Escolhe um modo ou método de abordagem da situação.
2.1.4.Formula a resposta em linguagem adequada à área do conhecimento que é objeto
da questão, com base no raciocínio desenvolvido anteriormente.
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2.2

Intencionalidade
discursiva, textualidade, coerência e coesão, intertextualidade e
níveis de linguagem.

2.3 Tipo textual a ser
produzido na I unidade:
- Textos narrativos:
personagens, espaço, tempo; foco narrativo; tipos de discurso; tempo verbal
na narrativa.

2.2.

Compreende que o ato de escrever pressupõe alguns elementos essenciais: para
quem escreve, o que quer dizer, com que
finalidade, qual o gênero mais adequado
e variedade linguística para essa finalidade e como se produz esse gênero.

2.3.1. Identifica, a partir da semântica verbal e do
comportamento linguístico, os tipos textuais
narrativos e descritivos.
2.3.2. Reconhece os elementos linguísticos que
concorrem na construção da coerência e da
coesão de um texto narrativo.
2.3.3. Analisa o tipo textual, reconhecendo:
- o aspecto tipológico NARRAR como representação de uma mimese de ação através
de criação de enredo no domínio do verossímil. (Cultura literária ficcional)
1.1.3
1.1.4

Identifica os elementos essenciais da
narração.
Produz textos narrativos com encadeamento temporal, progressão de fatos, com enredo estruturado e verossímil.

2.3.4 Produz textos que apresentam como conteúdo o relato de fatos vivenciados por personagens, organizados numa determinada
sequência de tempo e espaço, optando pela polifonia mais adequada (discurso direto
e/ou indireto).
2.3.5 Produz textos, garantindo a verossimilhança, articulando adequadamente tipo de
narrador, foco narrativo, características e
ações das personagens e aspectos do ambiente (tempo e espaço) com o tema e enredo estabelecidos (seres, paisagens, ambientes e objetos).
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2.4. Produções livres
(gêneros textuais
que podem estar
interligados aos
projetos) – relato
de experiência
pessoal, notícia,
conto, relatório,
seminário, carta
de leitor, poema.

2.4.1 Produz textos de acordo com a necessidade
enunciativa e de acordo com as características estáveis do gênero.

3. FATOS LINGUÍSTICOS (gramática)
As práticas para desenvolver
competências e habilidades envolvem:
Compreensão do fato
linguístico na perspectiva da enunciação (a
partir do texto, contexto), observando o valor
semântico-discursivoestilístico - o efeito de
sentido, identificandoo e classificando-o
(Estudo do fato linguístico na construção do
texto).
3.1.

O que é gramática

3.1.1. Faz reflexão sobre o conceito de
gramática e fatos linguísticos na
construção da arquitetura textual.
3.1.2. Diferencia metalinguagem de
epilinguagem.
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3.2. Níveis de
linguagem/ variação
linguística.

3.2.1 Reconhece que a variedade linguística são
as variações que uma língua apresenta,
de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas em que é utilizada.

3.3. Os fonemas e
suas representações
gráficas.

3.3.1. Conceitua fonema e o diferencia da representação gráfica.
3.3.2. Associa o fonema ao som e a escrita à
representação gráfica.
3.3.3. Distingue fonema de letra.

3.4. Tonicidade e
Acentuação
Gráfica. (reflexão durante o
processo)

3.4.1 Apropria-se das regras que norteiam a
acentuação gráfica de algumas palavras.
3.4.2 Percebe que o papel do acento gráfico é
evitar, na escrita, possíveis inadequações
quanto à leitura e compreensão de determinadas palavras / contexto.

3.5. Estrutura e
formação das
palavras.

3.5.1. Compreende que a estrutura e formação
da palavra são fundamentais para a percepção de seu conteúdo no contexto.
3.5.2. Compreende, avalia e emprega prefixos e
sufixos como elementos que alteram o sentido primitivo da palavra ou lhe acrescentam um sentido novo.
3.5.3. Compreende que as desinências verbais
informam sobre o modo, o tempo, o número e a pessoa dos verbos e emprega-as
adequadamente a partir da necessidade do
contexto, da situação textual.
3.5.4. Compreende que as desinências nominais
informam sobre o gênero e o número dos
nomes.
3.5.5. Percebe que uma sociedade em permanente mudança cria, a todo instante, novas necessidades e novos objetos de consumo,
por isso precisa ter também uma linguagem dinâmica que acompanhe as transformações.
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3.6. Verbos e nomes e
suas flexões.

3.6.1 Compreende que a flexão nominal é diferente da verbal.
3.6.2. Emprega corretamente a flexão verbal e
nominal.

3.7. Termos essenciais,
integrantes e
acessórios da oração
(morfossintaxe-revisão)
4.0 Ortografia
Apropriação de regularidades e irregularidades da escrita das
palavras segundo a
convenção oficial.
Estudo
desenvolvido
durante o trabalho
com produção de leitura, análise linguística,
produção textual e em
“oficinas” específicas.
As práticas para desenvolver
competências e habilidades envolvem:
-o regrado (pesquisa,
análise, comparação e
sistematização);
-o não-regrado (autoavaliação,
reflexão
sobre a inadequação
ortográfica e dinâmica
com linguagem nãoverbal);
Desafios ortográficos:
* Emprego dos dígrafos SS, SC e Ç;
* Emprego das letras
S, C e Ç;
* Parônimos, homônimos e formas va-

3.7.1 Compreende o fato linguístico, a partir do
contexto, observando o valor semânticodiscursivo-estilístico, o efeito de sentido,
identificando e classificando os termos essenciais, integrantes e acessórios da oração.
4.0 Ortografia
Faz reflexão sobre cada desafio ortográfico
estudado, exercitando o regrado, o nãoregrado e a imagem mental, apropriandose da escrita adequada das palavras, segundo a convenção oficial.
(Trabalho desenvolvido ao longo das unidades)
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*

riantes;
Emprego de cessão,
sessão, seção.

5.0 LITERATURA
Produção de Leitura
do texto literário.
Obra Literária:
Carta de Caminha
5.1. Teoria literária:
conceito, função,
níveis de linguagem, denotação e
conotação, funções da linguagem, gêneros literários, o texto literário e nãoliterário, diferenças: prosa, poesia, poema.
Reflexão durante
o processo ao
trabalhar os conteúdos.

5.1.

Compreende as funções da literatura como
produção de linguagem humana articulada
a fatores culturais, históricos, políticos,
econômicos e subjetivos.
5.1.1. Discute o conceito de mímesis.
5.1.2. Desenvolve habilidades voltadas à percepção das diferenças entre conotação e denotação, o que implica estimular as potencialidades interpretativas do aluno.

5.2. Introdução aos
estudos da Literatura

5.2.

5.3. Gêneros literários
– Prosa e poesia

5.3.

Situa a arte no campo das funções de linguagem, traçando paralelos com os mais
variados gêneros textuais produzidos na
sociedade.

Reconhece as distinções elementares entre
os gêneros literários, visualizando também
suas hibridizações.
5.3.2. Analisa as particularidades da linguagem
literária, em relação às demais linguagens.
5.3.3. Analisa as diferentes concepções de arte,
problematizando os critérios de valor historicamente construídos.
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5.4. Quinhentismo –
Primeiras manifestações
literárias
no Brasil

5.4.

Observa os primeiros registros literários
contemplando seu valor histórico.
5.4.1. Conhece o gênero Crônicas de Viagem e
sua Literatura Informativa.
5.4.2. Conhece a Literatura de Catequese e seu
contexto.
5.4.3. Analisa a ideologia subjacente aos contextos viabilizados na literatura quinhentista
como produto de um juízo de valor atrelado aos modelos de pensamento eurocêntrico.
5.4.4. Entende os mecanismos da ideologia eurocêntrica como extensão de uma busca de
modelo de Identidade e uma série de reflexões acerca do brasileiro médio de hoje.

5.5. Barroco

5.5.

Analisa a concepção de arte Barroca, observando os contextos históricos.
5.5.1. Diferencia o Cultismo do Conceptismo.
5.5.2. Entende os mecanismos da ideologia inerentes ao código moral e ideológico do
barroco: o feísmo, o carpe diem, a decomposição de uma estrutura textual argumentativa (cultismo, conceptismo nos serões de
Vieira).
5.5.3. Conhece os principais artistas do Barroco.
5.5.4 Atribui sentidos às produções visuais do
Renascimento, inclusive pela conotação da
criação que constitui a grande reflexão no
Renascimento e Humanismo.
5.5.5. Analisa a ideologia subjacente aos contextos viabilizados pelo trânsito entre o antropocentrismo e teocentrismo no contexto de
produção humanista

5.6. Arcadismo

5.6.

Percebe a transição entre os estilos de época introduzindo o estilo Árcade como contraponto ao Barroco.
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5.6.1. Conhece a Literatura Árcade e seus principais autores.
5.6.2. Atribui sentidos às produções visuais do
Renascimento, inclusive pela conotação da
criação que constitui a grande reflexão no
Renascimento e Humanismo.
5.6.3. Reconhece as marcas ideológicas que recorrem aos valores clássicos e iluministas
diante dos valores racionais evocados pelo
século das Luzes.
5.7. Romantismo no
Brasil – Poesia:
primeira fase

Articula o contexto sociocultural e histórico
aos pressupostos estéticos da literatura romântica.
5.7.1. Conhece e analisa o Romantismo, em suas
diferentes fases, como um movimento artístico de grande revolução cultural.
5.7.3. Problematiza o projeto de nação construído
na literatura romântica, bem como seus
desdobramentos na história e cultura brasileira.
5.7.4. Entende os mecanismos da ideologia eurocêntrica como extensão de uma busca de
modelo de Identidade e uma série de reflexões acerca do brasileiro médio de hoje.
5.7.5. Analisa a ideologia subjacente aos contextos
viabilizados na literatura romântica, como
produto de um juízo de valor atrelado aos
modelos de pensamento eurocêntrico.
5.7.5.1. Analisa a construção identitária dos indígenas a partir de pressupostos ideológicos
e sociais dos autores do período romântico.

5.8. Romantismo no
Brasil – Poesia:
segunda e terceira
fases

5.8. Articula as correntes científico-filosóficas com
as produções artísticas desse período.
5.8.1. Reconhece as marcas estéticas e temáticas
da poesia ultrarromântica.
5.8.2. Associa as marcas estéticas e temáticas da
poesia ultrarromântica a visões de mundo
presentes no contexto da época.

5.7.
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5.8.3. Associa as marcas estéticas e temáticas da
poesia condoreira a visões de mundo presentes no contexto da época.
5.8.4. Analisa a construção identitária dos afrobrasileiros a partir de pressupostos ideológicos e sociais dos autores do período romântico.
Indicadores atitudinais
6.0.

As sequências
Didáticas planejadas para os
conteúdos de
Língua Portuguesa permitem
trabalhar conteúdos atitudinais,
desenvolvendo
os valores humanos (princípios que fundamentam a consciência humana:
amor, verdade,
ação-correta,
paz e nãoviolência.)

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

6.9.

Percebe e critica a realidade que o cerca
com discernimento.
Revela interesse/ busca pelo conhecimento.
Sabe ouvir, respeitar e compartilhar diferentes opiniões, demonstrando habilidade
de trabalhar /estar em grupo..
Desenvolve /exercita atitudes de interação,
cooperação e solidariedade em convívio
coletivo.
Revela aceitação/ respeito às diferenças (de
opinião, cultural, física, religiosa, social, étnica, etc.)
Demonstra auto-controle e concentração.
Valoriza a habilidade de autoanálise, sinceridade/ honestidade e coerência.
Conscientiza-se sobre o preconceito linguístico existente em relação a certas variedades como elemento determinante de “discriminação” de seus usuários.
Preocupa-se em exercitar o espírito de liderança e administração de atividades (datas,
horários, divisão de tarefas, elaboração de
material, seleção de recursos, etc.)

6.10. Exercita a ética nas diversas situações envolvendo as relações interpessoais, inclusive
respeitando os direitos autorais.
6.11. Desenvolve o valor “não-violência”, através
do uso adequado do tempo, do dinheiro,
da energia vital, do conhecimento, valorizando / respeitando a ecologia /meio ambiente.
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6.12. Demonstra ser consciente de seu papel de
aluno, comportando-se adequadamente
para o crescimento do grupo.

3ª UNIDADE
CONTEÚDOS
1.Produção de leitura
(compreensão, interpretação, crítica e intertextualidade).

INDICADORES DE APR
RENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
pro
ocedimentos e atitudes)
O professor/ a verificará se o/ a aluno /a:

Linha teóricometodológica
As práticas para desenvolver competências e
habilidades envolvem:
a) Produção de leitura,
analisando o gênero
textual, a organização
de ideias: coerência interna, continuidade,
progressão, nãocontradição, articulação
de argumentos/ coesão,
a informatividade; o estilo, recursos expressivos
e os aspectos tipológicos (narrar, relatar, dissertar / argumentar,
expor, descrever).
b) Planejamento do texto a
partir da compreensão
da proposta / temática
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turação/ autoavaliação
e reescrita.
Gêneros textuais a serem
produzidos durante o
ano letivo, selecionados/ divididos por unidade, a depender dos
projetos de leitura e dos
interdisciplinares e da
seleção dos fatos linguísticos.
1.1 Seleção de ideias
significativas (ideia
central e outras).

1.1.

Compreende, analisa, relaciona, interpreta e critica as ideias de um texto,
selecionando as que são significativas
e refletindo sobre valores humanos/
contexto sócio-histórico.
1.1.1. Expressa-se oralmente com clareza,
entonação e articulação de ideias
adequadas, revelando os conceitos
básicos da textualidade: coerência e
coesão textual.
1.1.2. Participa em situações de intercâmbio
oral que requeiram: ouvir com atenção, intervir sem sair do assunto tratado, formular e responder perguntas,
explicar e ouvir explicações, manifestar
e acolher opiniões, adequar as colocações às intervenções precedentes, propor temas.
1.1.3. Analisa e interpreta no contexto de interlocução, reconhecendo recursos expressivos das linguagens, adequando
o discurso ao nível de conhecimento
prévio de quem ouve, adequando a
linguagem às situações comunicativas
mais formais que acontecem na escola
para apresentar exposição oral com a
mediação da(o) professora(o), usando
suporte escrito.
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1.1.4. Compreende a ORALlDADE como uma
prática social interativa que se apresenta sob variados gêneros textuais,
observando os elementos que compõem as marcas da oralidade:
a) Linguísticos (repetição, correção,
tomada de turno de fala, hesitação, reiteração, truncamento, variedade linguística);
b) Não linguístico (gestos, expressões
faciais, corporais);
c) Prosódicos (entonação, pausa, tons
de voz, alongamento de vogais,
ritmo, velocidade, ênfase).
1.1.5. Intertextualiza com linguagens diversas, construindo esclarecimentos a
respeito de equívocos quanto a uma
identidade humana universal.
1.2

Implícitos (pressupostos, intertextualidade, subentendidos, ideologia, polifonia) inferências,
fatos e opiniões,
contextualidade,
características de
estilo, (variações
linguísticas).

1.3

Relações semântico-lexicais (sinonímia, antonímia,
conotação / polissemia, denotação e
variações linguísticas).
Elementos coesivos
e seu valor semântico no contexto.

1.4
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1.5

1.6

1.7

Estrutura do gênero
textual, suas características organização de ideias, a
coerência interna /
recursos de expressão / textualidade e
a informatividade.
Fatos linguísticos
na construção do
texto, observando o
efeito de sentido, a
relação sintáticosemântica, o efeito
estilístico e o paralelismo sintático e
semântico.
Relações lógicoargumentativas / os
tipos de argumentação (raciocínio):
causalidade, demonstração, pontos
positivos e negativos, comparação,
analogia, método
indutivo e dedutivo.

2. Produção textual
Linha teóricometodológica
As práticas para desenvolver competências e
habilidades envolvem:
a) Produção de leitura,
analisando o gênero
textual, a organização
de ideias: coerência interna, continuidade,
progressão, nãoLFA-2018-DIVERSOS–0321032018-1ªEM-GUIA
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contradição, articulação
de argumentos/ coesão,
a informatividade; o estilo, recursos expressivos
e os aspectos tipológicos (narrar, relatar, dissertar / argumentar,
expor, descrever).
b) Planejamento do texto a
partir da compreensão
da proposta / temática
– 1ª. escrita – reestruturação/ autoavaliação
e reescrita.
Gêneros textuais a serem
produzidos durante o ano
letivo, selecionados/
divididos por unidade, a
depender dos projetos de
leitura e dos interdisciplinares e da seleção dos
fatos linguísticos.
2.1. Plano de texto para
respostas de questões discursivas.

2.1

Identifica o problema posposto ou a
situação apresentada, a partir da semântica verbal.

2.1.1 Seleciona os princípios gerais, leis, conceitos e sistemas de interpretação, aplicativos à situação proposta.
2.1.2 Define os aspectos mais relevantes que
devem ser destacados.
2.1.3 Escolhe um modo ou método de abordagem da situação.
2.1.4 Formula a resposta em linguagem adequada à área do conhecimento que é
objeto da questão, com base no raciocínio desenvolvido anteriormente.
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2.2. Texto argumentativo

2.2.1. Reconhece o texto argumentativo como
um tipo de texto que procede à análise
de um assunto e, ao mesmo tempo, defende o ponto de vista do autor a respeito desse assunto, com organização de
ideias e estratégias argumentativas consistentes.

2.3. Texto
dissertativo/argumentativo
padrão ENEM
(informatividade,
continuidade,
progressão,
coerência e coesão).

2.3.1 Reconhece o texto dissertativo/ argumentativo como um gênero que procede à
análise de um assunto com exposição de
dados e, ao mesmo tempo, defende o
ponto de vista do autor a respeito desse
assunto, com organização de ideias.

2.4. Estratégias
argumentativas

2.4.1. Identifica as estratégias argumentativas
como ferramentas para a construção de
uma argumentação consistente e de
acordo com o projeto de texto.

2.5. Carta aberta e
manifesto

2.5.1 Reconhece a carta aberta/ manifesto
como um texto argumentativo que difunde a opinião de uma coletividade a
fim de defender um ponto de vista sobre um tema polêmico em debate na
sociedade.
2.5.2 Identifica que a estrutura básica desse
gênero textual é composta pela apresentação dos interlocutores, uma ideia central (que resume o ponto de vista do
grupo) e sua fundamentação com base
em argumentos construídos a partir de
verdades e opiniões.
2.5.3 Reconhece o uso da variedade padrão
formal da língua nesse gênero.

2.6. Carta do leitor

2.6.1. Reconhece a carta do leitor como um
gênero epistolar do domínio jornalístico.
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2.6.2. Identifica os elementos enunciativos da
carta do leitor.
2.6.3. Produz carta do leitor, aberta, manifesto, observando a progressão de ideias e
as características enunciativas, linguísticas e tipológicas desses gêneros.
2.7.

Produções livres
(gêneros textuais
que podem estar
interligados aos
projetos)

3.0.

Fatos linguísticos
(gramática)
As práticas para
desenvolver competências e habilidades envolvem:
Compreensão do
fato linguístico na
perspectiva da
enunciação (a partir do texto, contexto), observando o
valor semânticodiscursivo-estilístico

2.7.1. Produz gêneros diversos de acordo com
a situação de comunicação exigida.

- o efeito de sentido, identificando-o e classificando-o (Estudo do fato linguístico na construção do texto).
3.1

Termos essenciais,
integrantes e acessórios da oração
(morfossintaxe - revisão)

3.1.1. Compreende o fato linguístico, a partir
do contexto, observando o valor semântico-discursivo-estilístico, o efeito
de sentido, identificando e classificando
os termos essenciais, integrantes e
acessórios da oração.
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3.1.2. Compreende o princípio linguístico que
orienta a combinação de palavras na
frase, considerando a concordância do
verbo com o sujeito, em número e pessoa, e a concordância, em gênero e
número, entre o substantivo e seus determinantes.
3.2 Vozes e aspecto verbal

3.2.1. Reconhece as vozes verbais e seus efeitos de sentido na construção do texto.
3.2.2. Percebe as informações implícitas, pressupostas, geradas pelo aspecto verbal.

3.3 Morfossintaxe do
advérbio

3.3.1. Reconhece o papel do advérbio como
modalizador verbal e seus efeitos argumentativos na construção do texto.

3.4. Termos relacionados
ao verbo.

3.4.1. Reconhece a existência de verbos e nomes
que exigem a presença de outros termos
para completar o seu sentido.
3.4.2. Percebe o valor da preposição enquanto elemento constitutivo da relação
entre o nome ou o verbo e o termo que
completa o seu sentido.

3.5. A vírgula no período
simples

3.5.1. Emprega com presteza a vírgula no
período simples entre termos intercalados e acessórios.
4.0 Ortografia
Faz reflexão sobre cada desafio ortográfico estudado, exercitando o regrado, o
não-regrado e a imagem mental, apropriando-se da escrita adequada das palavras, segundo a convenção oficial.

4.0

Ortografia
Apropriação de
regularidades e irregularidades da
escrita das palavras
segundo a convenção oficial.
Estudo desenvolvido durante o trabalho com produção
de leitura, análise
linguística, produção textual e em

(Trabalho desenvolvido ao longo das
unidades)
Reflete sobre a grafia correta das palavras, analisando as diferentes possibilidades de escrita, revendo as próprias
hipóteses ortográficas.
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“oficinas” específicas.

-

As práticas para desenvolver competências e habilidades envolvem:
o regrado (pesquisa,
análise, comparação e
sistematização);
o não-regrado (autoavaliação, reflexão sobre a inadequação ortográfica, transgressão
intencional) e dinâmica com linguagem
não-verbal.

Desafios ortográficos:
* Ao invés de / em vez
de
* Há / a
* Ao encontro de / de
encontro
* Acentuação de hiatos
e dos verbos ter e vir
* Acento diferencial
5.0 Produção de Leitura
LITERATURA
Obra Literária: Coletânea
de Poesias – Gregório de Mattos
5.7 Barroco
Diálogos Possíveis: Barroco e o Universo ProfanoBahia de Todos os Santos
5.8Obras: O Largo da
Palma de Adonias Filho ,
convergência com o do-

5.7.1 Atribui sentidos ao modelo do expansionismo produto de uma ideologia de
anexações de territórios e da expansão
dos conceitos dialéticos do Barroco (Hedonismo X espiritualidade)
5.7.2 Analisa a ideologia subjacente aos contextos viabilizados no Barroco como
produto de um juízo de valor atrelado
aos modelos de pensamento humanista
ainda atrelado ao processo de criação
do homem e se poder.
5.7.3 Entende os mecanismos da ideologia
inerentes ao código moral e ideológico
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cumentário Crianças Invisíveis” em unidade com o
Livro Cidade, coleção
Bizú Temático “ Salvador
em suas Antíteses”, convergência com Navio
Negreiro de Castro Alves,
Trechos de o Cortiço de
Aluísio de Azevedo, Hap
O Homem Na estrada.

do barroco: o feísmo, o carpe diem, a
decomposição de uma estrutura textual
argumentativa (cultismo, conceptismo
nos serões de Vieira).
5.8.1 Intertextualiza com linguagens diversas,
analisando os seguintes princípios:
consciência política e histórica da diversidade, fortalecimento de identidades e
de direitos e ações de combate ao racismo e a discriminações.
5.8.2. Faz estudo do texto literário: relações
entre produção literária e processo social, procedimentos de construção e recepção de textos.
5.8.3. Produz leitura de texto literário: interpretação e representação do mundo para
fortalecimento dos processos de identidade e cidadania.
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LÍNGUA INGLESA
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS
I. Reading (produção
de Leitura)

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudes)
O professor verificará se o aluno:

A- atribuição de sentido ao texto a partir
de marcas linguísticas e ou formais;
B- leitura/ estudo do
texto em linguagem
verbal, não verbal,
mista oral e escrita,
nos gêneros textuais
diversos, (ficcionais
e não ficcionais)
1.1- Seleção de ideias;

1.1.

1.2- Implícitos;

1.2.

1.3- Relações semântico-lexicais;

1.3.

Compreende, analisa, relaciona, interpreta
e critica as ideias de um texto, selecionando as que são significativas e refletindo sobre valores humanos/ contexto sóciohistórico.
Infere uma afirmação implícita num texto a
partir de “pistas” linguísticas e/ou contexto,
reconhecendo e diferenciando marcas decorrentes de ideologia de valores e interesses dos seus produtores.
Avalia a propriedade do uso dos recursos
semânticos (relações de aproximação ou
oposição de sentido, gradação, campo
semântico, atenuação, metáfora, eufemismo, hipérbole, ironia) como recursos expressivos no texto.
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1.4- Elementos coesivos e o seu valor
semântico no texto;
1.5- Estrutura do gênero textual;

1.6- Fatos linguísticos
na construção do
texto;
1.7- Relações lógico
argumentar

1.3.1. Avalia a propriedade/função argumentativa do uso dos recursos lexicais (jogos metafóricos e metonímicos, sinonímia, antonímia, hiponímia, hiperonímia, repetição)
como recursos expressivos, em função da
estratégia argumentativa do autor.
1.4. Infere em relação ao conteúdo/contexto a
partir do valor sintático-semântico de elementos coesivos, reconhecendo seus mecanismos básicos: retomada pronominal,
repetição, substituição lexical.
1.5. Atribui sentidos aos textos, percebendo
suas funções sociais, reconhecendo a estrutura e características de diferentes gêneros textuais em prosa e/ou verso e os aspectos tipológicos (narração, descrição,
argumentação/dissertação, exposição e
instrução).
1.6. Compreende o efeito de sentido, o valor
sintático-semântico de determinados fatos
linguísticos no texto.
1.7. Compreende a relação lógico-semântica
entre os argumentos de um texto causalidade, comparação, pontos positivos e negativos, demonstração, analogia, método
dedutivo e indutivo.

2.0 .Produção textual.

2.1.

A) Análise da estrutura
do gênero textual.
/Organização de
ideias e dos aspectos tipológicos:
narrar, relatar, dissertar/argumentar,
expor e descrever
B) Planejamento do
texto: a partir da
compreensão da
proposta.

2.2.

2.3.

Reconhece as características de cada tipologia textual.
Compreende a proposta do texto, planeja
e formula a resposta com linguagem adequada à área do conhecimento que é objeto da questão/avaliação a microestrutura.
Estrutura não só as partes de um texto
(introdução desenvolvimento e conclusão),
mas também o raciocínio, construindo um
plano para decidir sobre a tese, os argumentos que sustentarão o ponto de vista,
refletindo que a estrutura vincula-se à coerência.
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C) Escrita e restruturação do texto.
Structure (Fatos
linguísticos)
3.1
Present Continuous

2.4.

Avalia a progressão textual, observando a
soma de ideias novas que se vão adicionando umas às outras.

3.0

3.1.1 Aplica a estrutura correta do present continuous e distingue o tempo e a ação.
3.1.2 Analisa a estrutura do present continuous
em textos.

3.2

Simple Present

3.2.1 Aplica a estrutura correta do simple present e distingue o tempo e a ação.
3.2. 2 Analisa a estrutura do simple present em
textos.

3.3

Adverbs of frequency

3.3.1 Distingue os advérbios de frequência e expressões adverbiais usadas nos tempos
verbais em contextos variados.

3.4 Personal Pronouns:
subject and object

3.4.1 Diferencia a posição dos pronomes sujeito
e objeto em contextos diversos.

3.5 Possessive adjectives and pronouns

3.5.1 Reconhece diferenças entre as funções
adjetivas e pronominal.

3.6

Uses of the -ing
(noun, adjective,
verb)

3.6.1 Reconhece o sufixo -ING como formador
de verbo, substantivos e adjetivos.

3.7 Reflexive Pronouns

3.7.1 Aplica as funções dos pronomes reflexivos
em situações diferenciadas.

4.0 VOCABULARY
4.1 Noun phrases
4.2 Discourse Markers

4.1.1 Identifica a estrutura nominal em inglês
formada por modificador(es) + substantivo.
4.2.1 Reconhece o fenômeno linguístico de algumas palavras em inglês e aplica-as como estratégias de leitura.
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4.3 Word Families

4.3.1 Infere o sentido de uma palavra ou expressão considerando o seu universo ou contexto temático e/ou estrutura morfológica.

5.0 Conteúdos Atitudinais

Percebe e critica a realidade que o cerca
com discernimento.
5.2
Revela interesse/busca pelo conhecimento.
5.3 Sabe ouvir, respeitar e compartilhar diferentes opiniões, demonstrando habilidade
de trabalhar / estar em grupo.
Desenvolve/exercita atitudes de interação,
5.4
cooperação e solidariedade em convívio
coletivo, superando a indiferença, injustiça
e a desqualificação.
5.5
Revela aceitação/respeito às diferenças (de
opinião, cultural, física, religiosa, social, étnica, etc.), combatendo à privação e violação
de direitos.
5.6
Demonstra auto-controle e concentração.
5.7
Valoriza a habilidade de autoanálise, sinceridade/ honestidade e coerência.
5.8
Conscientiza-se sobre o preconceito linguístico existente em relação a certas variedades como elemento determinante de
“discriminação” de seus usuários.
5.9
Preocupa-se em exercitar o espírito de liderança e administração de atividades (datas,
horários, divisão de tarefas, elaboração de
material, seleção de recursos, etc.)
5.10 Exercita a ética nas diversas situações envolvendo as relações interpessoais, inclusive respeitando os direitos autorais.
5.11 Desenvolve o valor “não-violência”, através do uso adequado do tempo, do dinheiro, da energia vital, do conhecimento, valorizando/respeitando a ecologia/meio
ambiente.
5.1
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5.12

5.13
5.14

5.15

6.0 Atividades de Pesquisa.

6.1

6.2

6.3
6.4

Demonstra ser consciente de seu papel de
aluno, comportando-se adequadamente para
o crescimento do grupo. Reconhecer a igualdade básica de pessoa humana como sujeito
de direitos, compreendendo que a sociedade
é formada por pessoas que pertencem a grupos étnico-raciais distintos, que possuem cultura e história próprias, igualmente valiosas e
que em conjunto constroem, na nação brasileira, sua história.
Desconstruir por meio de questionamentos
e análises criticas, objetivando eliminar
conceitos, ideias,
Refletir sobre a superação da indiferença,
injustiça e desqualificação com que os negros e povos indígenas e também as classes populares são comumente tratados.
Construir processos de afirmação de identidades, de historicidade negada ou distorcida, rompendo com imagens negativas
forjadas por diferentes meios de comunicação, contra negros e povos indígenas.
Constrói atividades de pesquisa utilizando
técnicas para a obtenção de informações
como questionários, entrevistas, observações, buscando descrever as características, propriedades ou relações existentes.
Utiliza os seguintes critérios da organização de ideias: Coerência/coesão/ textualidade, ordenação dos argumentos, grau de
informatividade e hierarquização de ideias.
Conhece os aspectos a serem avaliados na
microestrutura do texto: Fatos linguísticos,
ortografia e apresentação formal.
Produz leitura de textos em gêneros diversos, considerando uma temática problemática de pesquisa delimitada, e a necessidade de estabelecer um escopo para ser
pesquisado em livros, revistas, internet.
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6.5

6.6

6.7

6.8
6.9

6.10

Faz análise, síntese, comparação e avaliação de informações para investigar fatos
que já tenham ocorrido, localizando tempo, espaço, pessoa(s) e versões.
Faz uma analise crítica caracterizada pela
investigação na qual se estabelece hipótese,
examina e analisa fatos existentes e sintetiza
as evidencias dentro de um modelo teórico
estabelecido.
Utiliza o método descritivo e analítico para
abordar/ comparar fato(s) em estudo,
apresentando informações sobre como o(s)
referido(s) ocorreu(rão).
Analisa os dados, informações sobre o
caso em estudo para avaliar o mérito de
alguma pratica programa ou evento.
Pesquisa em site da internet com roteiros
contendo questões especificadas e critérios, observando o que compõe uma WebQuest: Introdução / Tarefa/Processo delimitação das etapas da tarefa / Recursos/Avaliação/ Conclusão.
Desenvolve, a partir de uma mediação,
procedimentos acadêmicos para elaboração de projetos de pesquisa.
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2ª UNIDADE
CONTEÚDOS
I. Reading (produção
de Leitura)

INDICADORES DE AP
PRENDIZ
ZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudes)
O professor verificará se o aluno:

A- atribuição de sentido ao texto a partir
de marcas linguísticas e ou formais;
B- leitura/ estudo do
texto em linguagem
verbal, não verbal,
mista oral e escrita,
nos gêneros textuais
diversos, (ficcionais
e não ficcionais)
1.1- Seleção de ideias;

1.2-Implícitos;

1.3-Relações semântico-lexicais;

Compreende, analisa, relaciona, interpreta
e critica as ideias de um texto, selecionando as que são significativas e refletindo
sobre valores humanos/ contexto sóciohistórico.
1.2. Infere uma afirmação implícita num texto a
partir de “pistas” linguísticas e/ou contexto,
reconhecendo e diferenciando marcas decorrentes de ideologia de valores e interesses dos seus produtores.
1.3. Avalia a propriedade do uso dos recursos
semânticos (relações de aproximação ou
oposição de sentido, gradação, campo
semântico, atenuação, metáfora, eufemismo, hipérbole, ironia) como recursos expressivos no texto.
1.3.1. Avalia a propriedade/função argumentativa do uso dos recursos lexicais (jogos metafóricos e metonímicos, sinonímia, antonímia, hiponímia, hiperonímia, repetição)
como recursos expressivos, em função da
estratégia argumentativa do autor.
1.1.
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1.4-Elementos coesivos
e o seu valor
semântico no
texto;

1.4.

1.5- Estrutura do gênero textual;

1.5.

1.6- Fatos linguísticos
na construção
do texto;

1.6.

1.7- Relações lógico
argumentar

1.7.

Compreende a relação lógico-semântica
entre os argumentos de um texto causalidade, comparação, pontos positivos e negativos, demonstração, analogia, método
dedutivo e indutivo.

2.0 .Produção textual.

2.1.

A) Análise da estrutura
do gênero textual.
/Organização de
ideias e dos aspectos tipológicos:
narrar, relatar, dissertar/ argumentar, expor e descrever

2.2.

Reconhece as características de cada tipologia textual.
Compreende a proposta do texto, planeja
e formula a resposta com linguagem adequada à área do conhecimento que é objeto da questão/avaliação a microestrutura.
Estrutura não só as partes de um texto
(introdução desenvolvimento e conclusão),
mas também o raciocínio, construindo um
plano para decidir sobre a tese, os argumentos que sustentarão o ponto de vista,
refletindo que a estrutura vincula-se à coerência.
Avalia a progressão textual, observando a
soma de ideias novas que se vão adicionando umas às outras.

B) Planejamento do
texto: a partir da
compreensão da
proposta.
C) Escrita e restruturação do texto.

2.3.

2.4.

Infere em relação ao conteúdo/contexto a
partir do valor sintático-semântico de elementos coesivos, reconhecendo seus mecanismos básicos: retomada pronominal,
repetição, substituição lexical.
Atribui sentidos aos textos, percebendo
suas funções sociais, reconhecendo a estrutura e características de diferentes gêneros textuais em prosa e/ou verso e os aspectos tipológicos (narração, descrição,
argumentação/dissertação, exposição e
instrução).
Compreende o efeito de sentido, o valor
sintático-semântico de determinados fatos
linguísticos no texto.
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3.0 Structure (Fatos
Linguísticos)
3.8 Modal verbs (can,
should, used to)

3.8.1 Reconhece as diferentes ideias expressas
pelos verbos modais.

3.9 Immediate Future

3.9.1 Aplica a estrutura correta do Immediate
Future e distingue o tempo e a ação.

3.10 Simple Future

3.10.1 Analisa a estrutura do Immediate future
em textos.
3.10.2 Aplica a estrutura correta do Simple Future e distingue o tempo e a ação.
3.10.3 Analisa a estrutura do Simple Future em
textos.

3.11 Simple Past

3.11.1 Aplica a estrutura correta do simple past e
distingue o tempo e a ação.
3.11.2 Analisa a estrutura do simple past em
textos.

4.0 VOCABULARY
4.4 Discourse Markers
Connectors
(so/because)

4.4.1 Reconhece o fenômeno linguístico de algumas palavras em inglês e aplica-as como estratégias de leitura.

4.5 Word Families

4.5.1 Infere o sentido de uma palavra ou expressão considerando o seu universo ou contexto temático e/ou estrutura morfológica.

4.6 Synonyms and
Antonyms

4.6.1 Identifica sinônimos e antônimos trabalhados nos textos.

5.0 Conteúdos Atitudinais

5.1
5.2
5.3

Percebe e critica a realidade que o cerca
com discernimento.
Revela interesse/busca pelo conhecimento.
Sabe ouvir, respeitar e compartilhar diferentes opiniões, demonstrando habilidade
de trabalhar / estar em grupo.
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5.4

5.5

5.6
5.7
5.8

5.9

5.1
5.11

5.12

Desenvolve/exercita atitudes de interação,
cooperação e solidariedade em convívio
coletivo, superando a indiferença, injustiça
e a desqualificação.
Revela aceitação/respeito às diferenças (de
opinião, cultural, física, religiosa, social,
étnica, etc.), combatendo à privação e violação de direitos.
Demonstra auto-controle e concentração.
Valoriza a habilidade de autoanálise, sinceridade/ honestidade e coerência.
Conscientiza-se sobre o preconceito linguístico existente em relação a certas variedades como elemento determinante de
“discriminação” de seus usuários.
Preocupa-se em exercitar o espírito de
liderança e administração de atividades
(datas, horários, divisão de tarefas, elaboração de material, seleção de recursos,
etc.)
Exercita a ética nas diversas situações envolvendo as relações interpessoais, inclusive respeitando os direitos autorais.
Desenvolve o valor “não-violência”, através do uso adequado do tempo, do dinheiro, da energia vital, do conhecimento, valorizando/respeitando a ecologia/meio
ambiente.
Demonstra ser consciente de seu papel de
aluno, comportando-se adequadamente
para o crescimento do grupo. Reconhecer
a igualdade básica de pessoa humana
como sujeito de direitos, compreendendo
que a sociedade é formada por pessoas
que pertencem a grupos étnico-raciais distintos, que possuem cultura e história próprias, igualmente valiosas e que em conjunto constroem, na nação brasileira, sua
história.
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5.13

Desconstruir por meio de questionamentos
e análises críticas, objetivando eliminar
conceitos, ideias.
5.14 Refletir sobre a superação da indiferença,
injustiça e desqualificação com que os negros e povos indígenas e também as classes populares são comumente tratados.
5.15 Construir processos de afirmação de identidades, de historicidade negada ou distorcida, rompendo com imagens negativas
forjadas por diferentes meios de comunicação, contra negros e povos indígenas.
6.0 Atividades de Pesquisa

6.1

6.2

6.3
6.4

6.5

6.6

Constrói atividades de pesquisa utilizando
técnicas para a obtenção de informações
como questionários, entrevistas, observações, buscando descrever as características, propriedades ou relações existentes.
Utiliza os seguintes critérios da organização de ideias: Coerência/ coesão/ textualidade, ordenação dos argumentos, grau
de informatividade e hierarquização de
ideias.
Conhece os aspectos a serem avaliados na
microestrutura do texto: Fatos linguísticos,
ortografia e apresentação formal.
Produz leitura de textos em gêneros diversos, considerando uma temática problemática de pesquisa delimitada, e a necessidade de estabelecer um escopo para ser
pesquisado em livros, revistas, internet.
Faz análise, síntese, comparação e avaliação de informações para investigar fatos
que já tenham ocorrido, localizando tempo, espaço, pessoa(s) e versões.
Faz uma analise crítica caracterizada pela
investigação na qual se estabelece hipótese, examina e analisa fatos existentes e sintetiza as evidencias dentro de um modelo
teórico estabelecido.

LFA-2018-DIVERSOS–0321032018-1ªEM-GUIA

174

6.7

6.8
6.9

6.10

Utiliza o método descritivo e analítico para
abordar/ comparar fato(s) em estudo,
apresentando informações sobre como o(s)
referido(s) ocorreu(rão).
Analisa os dados, informações sobre o
caso em estudo para avaliar o mérito de
alguma pratica programa ou evento.
Pesquisa em site da internet com roteiros
contendo questões especificadas e critérios, observando o que compõe uma WebQuest:Introdução / Tarefa/Processo delimitação das etapas da tarefa / Recursos/Avaliação/ Conclusão.
Desenvolve, a partir de uma mediação,
procedimentos acadêmicos para elaboração de projetos de pesquisa.

3ª UNIDADE
CONTEÚDOS
I. Reading (produção
de Leitura)

INDICADORES DE APRENDIIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
pro
ocedimentos e atitudes)
O professor verificará se o aluno:

A- atribuição de sentido ao texto a partir
de marcas linguísticas e ou formais;
B- leitura/ estudo do
texto em linguagem
verbal, não verbal,
mista oral e escrita,
nos gêneros textuais
diversos, (ficcionais
e não ficcionais)
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1.1-

Seleção de ideias;

1.1.

1.2-

Implícitos;

1.2.

1.3-

Relações semântico-lexicais;

1.3.

1.4-

Elementos coesivos e o seu valor semântico no
texto;

1.5-

Estrutura do
gênero textual;

1.6-

Fatos linguísticos na construção do texto;

Compreende, analisa, relaciona, interpreta
e critica as ideias de um texto, selecionando as que são significativas e refletindo sobre valores humanos/ contexto sóciohistórico.
Infere uma afirmação implícita num texto a
partir de “pistas” linguísticas e/ou contexto,
reconhecendo e diferenciando marcas decorrentes de ideologia de valores e interesses dos seus produtores.

Avalia a propriedade do uso dos recursos
semânticos (relações de aproximação ou
oposição de sentido, gradação, campo
semântico, atenuação, metáfora, eufemismo, hipérbole, ironia) como recursos expressivos no texto.
1.3.1. Avalia a propriedade/função argumentativa do uso dos recursos lexicais (jogos metafóricos e metonímicos, sinonímia, antonímia, hiponímia, hiperonímia, repetição)
como recursos expressivos, em função da
estratégia argumentativa do autor.
1.4. Infere em relação ao conteúdo/contexto a
partir do valor sintático-semântico de elementos coesivos, reconhecendo seus mecanismos básicos: retomada pronominal,
repetição, substituição lexical.
1.5. Atribui sentidos aos textos, percebendo
suas funções sociais, reconhecendo a estrutura e características de diferentes gêneros textuais em prosa e/ou verso e os aspectos tipológicos (narração, descrição,
argumentação/dissertação, exposição e
instrução).
1.6. Compreende o efeito de sentido, o valor
sintático- semântico de determinados fatos
linguísticos no texto.
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1.7-

Relações lógico
argumentar

1.7.

2.0. Produção textual.

2.1-

A) Análise da estrutura do gênero textual. /Organização
de ideias e dos aspectos tipológicos:
narrar, relatar, dissertar/argumentar,
expor e descrever
B) Planejamento do
texto: a partir da
compreensão da
proposta.
C) Escrita e restruturação do texto.

Compreende a relação lógico-semântica
entre os argumentos de um texto causalidade, comparação, pontos positivos e negativos, demonstração, analogia, método
dedutivo e indutivo.

Reconhece as características de cada tipologia textual.
2.2- Compreende a proposta do texto, planeja
e formula a resposta com linguagem adequada à área do conhecimento que é objeto da questão/avaliação a microestrutura.
2.3- Estrutura não só as partes de um texto
(introdução desenvolvimento e conclusão),
mas também o raciocínio, construindo um
plano para decidir sobre a tese, os argumentos que sustentarão o ponto de vista,
refletindo que a estrutura vincula-se à coerência.
2.4- Avalia a progressão textual, observando a
soma de ideias novas que se vão adicionando umas às outras.
24.1. Identifica e usa as expressões idiomáticas
para compreender situações diversas.

3.0. Structure (Fatos
Linguísticos)
3.12 Modal verbs
(must, may, might)

3.12.1 Reconhece as diferentes ideias expressas
pelos verbos modais.

3.13. Adjectives –
Superlatives

3.13.1. Usa os adjetivos nas suas formas de superlativo.

3.14. Quantifiers

3.14.1. Diferencia o uso dos quantificadores
quanto aos substantivos contáveis e incontáveis.
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3.15 Present Perfect

3.15.1 Reconhece a aplica corretamente a estrutura

3,16 Adverbs used with

3.16.1 Reconhece e aplica corretamente os advérbios

verbal do Present Perfect.

usados no Present Perfect.

Present Perfect.

4.0 VOCABULARY
4.7 Discourse Markers
-Connectors ( so,
therefore, however, still, yet)

4.7.1 Reconhece o fenômeno linguístico de algumas palavras em inglês e aplica-as como estratégias de leitura.

4.8 Reference words

4.8.1. Reconhece o significado e a função das
referências internas que estruturam o texto.

4.9 Functions words

4.9.1 Identifica as palavras que garantem a coesão do texto.

5.0 Conteúdos Atitudinais

5.1
5.2
5.3
5.4

5.5

5.6
5.7
5.8

Percebe e critica a realidade que o cerca
com discernimento.
Revela interesse/busca pelo conhecimento.
Sabe ouvir, respeitar e compartilhar diferentes opiniões, demonstrando habilidade
de trabalhar/ estar em grupo.
Desenvolve/exercita atitudes de interação,
cooperação e solidariedade em convívio
coletivo, superando a indiferença, injustiça
e a desqualificação.
Revela aceitação/respeito às diferenças (de
opinião, cultural, física, religiosa, social,
étnica, etc.), combatendo à privação e violação de direitos.
Demonstra autocontrole e concentração.
Valoriza a habilidade de autoanálise, sinceridade/ honestidade e coerência.
Conscientiza-se sobre o preconceito linguístico existente em relação a certas variedades como elemento determinante de
“discriminação” de seus usuários.
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5.9

5.10
5.11

5.12

5.13
5.14

5.15

Preocupa-se em exercitar o espírito de
liderança e administração de atividades
(datas, horários, divisão de tarefas, elaboração de material, seleção de recursos,
etc.).
Exercita a ética nas diversas situações envolvendo as relações interpessoais, inclusive respeitando os direitos autorais.
Desenvolve o valor “não-violência”, através
do uso adequado do tempo, do dinheiro,
da energia vital, do conhecimento, valorizando/respeitando a ecologia/ meio ambiente.
Demonstra ser consciente de seu papel de
aluno, comportando-se adequadamente para
o crescimento do grupo. Reconhecer a
igualdade básica de pessoa humana como
sujeito de direitos, compreendendo que a
sociedade é formada por pessoas que pertencem a grupos étnico-raciais distintos,
que possuem cultura e história próprias,
igualmente valiosas e que em conjunto
constroem, na nação brasileira, sua história.
Desconstruir por meio de questionamentos
e análises criticas, objetivando eliminar
conceitos, ideias.
Refletir sobre a superação da indiferença,
injustiça e desqualificação com que os negros e povos indígenas e também as classes populares são comumente tratados.
Construir processos de afirmação de identidades, de historicidade negada ou distorcida, rompendo com imagens negativas
forjadas por diferentes meios de comunicação, contra negros e povos indígenas.
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6.0 Atividades de
Pesquisa

6.1

Constrói atividades de pesquisa utilizando
técnicas para a obtenção de informações
como questionários, entrevistas, observações, buscando descrever as características, propriedades ou relações existentes.
6.2
Utiliza os seguintes critérios da organização de ideias: Coerência/coesão/ textualidade, ordenação dos argumentos, grau de
informatividade e hierarquização de ideias.
6.3
Conhece os aspectos a serem avaliados na
microestrutura do texto: Fatos linguísticos,
ortografia e apresentação formal.
6.4
Produz leitura de textos em gêneros diversos, considerando uma temática problemática de pesquisa delimitada, e a necessidade de estabelecer um escopo para ser pesquisado em livros, revistas, internet.
6.5
Faz análise, síntese, comparação e avaliação de informações para investigar fatos
que já tenham ocorrido, localizando tempo, espaço, pessoa(s) e versões.
Faz uma analise crítica caracterizada pela
6.6
investigação na qual se estabelece hipótese, examina e analisa fatos existentes e sintetiza as evidencias dentro de um modelo
teórico estabelecido.
6.7
Utiliza o método descritivo e analítico para
abordar/ comparar fato(s) em estudo,
apresentando informações sobre como o(s)
referido(s) ocorreu(rão).
Analisa os dados, informações sobre o
6.8
caso em estudo para avaliar o mérito de
alguma pratica programa ou evento.
6.9 Pesquisa em site da internet com roteiros
contendo questões especificadas e critérios,
observando o que compõe uma WebQuest: Introdução / Tarefa/Processo delimitação das etapas da tarefa / Recursos/Avaliação/ Conclusão.
6.10 Desenvolve, a partir de uma mediação,
procedimentos.
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LÍNGUA ESPANHOLA
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS
I - Aspectos de lectura y
comprensión textuales:
1. Lectura textual;
1.2 Comprensión textual;
1.3 Palabras claves;
1.4 Comprensión detallada;
II – Aspectos lingüísticos
del español:
2. El alfabeto.
3. Los signos ortográficos.
4. Pronombres personales sujeto.
5. Los numerales.
6. Presente de indicativo de los verbos
regulares;
7. los artículos deter-

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudes)
O professor/a verificará se o/a aluno/a:
C2/H5,6,7/1. Prevê o conteúdo do texto através da observação do título, subtítulo e imagens;
C2/H5,6,7/1.1. Analisa fatos relevantes no
texto, através da técnica de associação e responde perguntas no nível intermediário.
C2/H5,6,7/1.2. Relaciona uma informação
do texto com outras oferecidas no próprio
texto ou contextos;
C2/H5,6,7/1.3 Infere o sentido de uma palavra e/ou ex-pressão pelo contexto.
C2/H5,6,7/1.4. Identifica informações no
texto visando uma compreensão mais detalhada.
C2/H6,8/2. Realiza foneticamente as letras
do alfabeto espanhol.
C2/H6,7/3. Emprega corretamente os sinais
de pontuação próprios da língua espanhola.
C2/H6,7/4. Identifica os pronomes pessoais.
C2/H6,7/4.1 Aplica em diferentes situações
os pronomes pessoais.
C2/H6,7,8/5. Pronuncia e escreve corretamente os numerais cardinais de zero a um
milhão.
C2/H6,7,8/6. Conjuga verbos regulares da
1ª, 2ª e 3ª conjugação;
C2/H5,7/6.1 Traduz ao português uma
grande quantidade de verbos espanhóis.
C2/H6,7/6.1.2. Reconhece a estrutura dos
verbos regulares no presente do indicativo.
C2/H6,7/7. Utiliza corretamente os artigos
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minados, indeterminados y contracciones;
8. reglas de eufonía;
9. artículo neutro (lo);
10. uso de muy y mucho;
III - Aspectos lexicales:
11. Presentaciones, saludos y despedidas;
12. los gentilicios;

13. la hora;
14. las asignaturas;

definidos e indefinidos da língua espanhola.
C2/H6,7/7.1. Consegue fazer as contrações
da língua espanhola.
C2/H6,7/8. Respeita a regla de eufonia da
língua espanhola;
C2/H6,7/8.1 Identifica los sonidos cacofônicos do espanhol
C2/H6,7/9. Diferencia o uso do artigo neutro
do artigo definido e do pronome complemento.
C2/H6,7/10. Aplica as regras do uso de muy
e mucho.
C2/H6/11. Apresenta-se, despede-se e cumprimenta em espanhol.
C2/H6/12. Identifica a origem de um falante
através do gentilício.
C2/H6/13. Informa a hora em espanhol.
C2/H6,7/14. Identifica as disciplinas curriculares em espanhol.
C2/H5,7/15. Dá nome às diversas profissões
em espanhol.
C2/H5,7/16. Escreve e pronuncia em espanhol os meses e as estações do ano.
C2/H5,7/17. Escreve e pronuncia em espanhol datas e os dias da semana.

15. las profesiones;
16. los meses y las estaciones del año;
17. las fechas y los
días de la semana;
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2ª UNIDADE
CONTEÚDOS
I - Aspectos de lectura
y comprensión textuales:
1. Lectura textual;
1.2 Comprensión
textual;
1.3 Palabras claves;
1.4 Comprensión
detallada;

II – Aspectos lingüísticos del español:
2. Los posesivos
átonos y tónicos
3. verbos TENER
y HABER;
4. Presente de
subjuntivo.
5. Imperativo negativo;
6. verbos de
cambios vocálicos (doler,
dormir, querer, soñar,

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
proce
edimentos e atitudes)
O professor/a verificará se o/a aluno/a:
C2/H5,6,7/1. Prevê o conteúdo do texto através
da observação do título, subtítulo e imagens;
C2/H5,6,7/1.1. Analisa fatos relevantes no texto,
através da técnica de associação e responde perguntas no nível intermediário.
C2/H5,6,7/1.2. Relaciona uma informação do
texto com outras oferecidas no próprio texto ou
contextos;
C2/H5,6,7/1.3 Infere o sentido de uma palavra
e/ou ex-pressão pelo contexto.
C2/H5,6,7/1.3.1 Analisa informações no texto
com base em pressupostos verbais ou tipológicos,
oferecidos no próprio contexto.
C2/H5,6,7/1.4. Identifica informações no texto
visando uma compreensão mais detalhada.
C2/H5,6,7/1.4.1. Identifica as características
físicas ou psicológicas dos personagens que dão
sentido ao texto.
C2/H5,6,7/1.4.2. Percebe, respeita e valoriza a
diversidade de gênero, social, política, econômica
e cultural das sociedades humanas.
C2/H6,7/2. Diferencia e emprega corretamente
os possessivos átonos e tônicos próprios da língua
espanhola.
C2/H6,7/3. Usa corretamente e sabe diferenciar
os verbos Tener e Haber.
C2/H6,7/4. Conjuga em espanhol os verbos no
presente do subjuntivo.
C2/H6,7/5. Conjuga corretamente em espanhol
os verbos no imperativo afirmativo.
C2/H6,7/6. Conjuga corretamente em espanhol
verbos com irregularidade vocálica como doer,
dormir, querer, etc.
C2/H6,7/7. Conjuga em espanhol o verbo gustar.
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perder, sentir,
etc.);
7. Verbo gustar;
8. HABER x ESTAR;

III - Aspectos lexicales:
9. La familia;
10. Relaciones interpersonales;
11. Las enfermedades;
12. El deporte

C2/H6,7/8. Diferencia e emprega corretamente
os verbos HABER e ESTAR, em espanhol.
C2/H5,7/9. Traduz ao português palavras do
léxico – família.
C2/H5,7/10. Descreve em espanhol variados
sentimentos.
C2/H5,7/11. Dá nome em espanhol a diversas
enfermidades.
C2/H5,7/12. Dá nome em espanhol a diversos
esportes.

3ª UNIDADE
CONTEÚDOS
I - Aspectos de lectura
y
comprensión
textuales:
1.

Lectura textual;

1.2 Comprensión
textual;
1.3 Palabras claves;
1.4 Comprensión
detallada;
II – Aspectos lingüísticos del español:

INDICADORE
ES DE APRENDIZAGEM
(Competências/habilidades/conceitos,
pro
ocedimentos e atitudes)
O professor/a verificará se o/a aluno/a:
C2/H5,6,7/1. Prevê o conteúdo do texto através
da observação do título, subtítulo e imagens;
C2/H5,6,7/1.1. Analisa fatos relevantes no texto,
através da técnica de associação e responde perguntas no nível intermediário.
C2/H5,6,7/1.2. Relaciona uma informação do
texto com outras oferecidas no próprio texto ou
contextos;
C2/H5,6,7/1.3 Infere o sentido de uma palavra
e/ou expressão pelo contexto.
C2/H5,6,7/1.3.1 Analisa informações no texto
com base em pressupostos verbais ou tipológicos,
oferecidos no próprio contexto.
C2/H5,6,7/1.4. Identifica informações no texto
visando uma compreensão mais detalhada.
C2/H5,6,7/1.4.1. Identifica as características
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2.

Las preposiciones;

2.1 locuciones prepositivas;
3.
formación del
plural de los sustantivos;
4.

adverbios y locuciones adverbiales;

5.

expresiones idiomáticas;

6.

las conjunciones;

8. los pronombres
indefinidos.
III - Aspectos lexicales:
9. La ciudad;
10. medios de transporte;
11. aparatos científicos;
12. el coche y la casa;
13. accesorios de limpieza – la oficina;
14. los alimentos – los
pesos y medidas;
15. los colores – vestuario.

físicas ou psicológicas dos personagens que dão
sentido ao texto.
C2/H5,6,7/1.4.2. Percebe, respeita e valoriza a
diversidade de gênero, social, política, econômica
e cultural das sociedades humanas.
C2/H6,7/2. Emprega corretamente as preposições da língua espanhola
C2/H6,7/2.1 Identifica as locuções prepositivas
nas orações.
C2/H6,7/3. Forma o plural dos substantivos.
C2/H6,7/4. Identifica os advérbios e as locuções
adverbiais nas orações e nos textos literários e
não literários.
C2/H5,6,7,8/5. Compreende o sentido das principais expressões idiomáticas do espanhol.
C2/H6,7/6. Identifica e escreve corretamente as
conjunções da língua espanhola.
C2/H6,7/8. Identifica os pronomes indefinidos na
orações e nos textos literários e não literários.
C2/H5,7/9. Traduz ao português palavras do
léxico – la ciudad
C2/H5,7/10. Reconhece e traduz ao português os
meios de transporte.
C2/H5,7/11. Traduz ao português palavras do
léxico – objetos científicos.
C2/H5,7/12. Traduz ao português palavras do
léxico – automóvel e casa.
C2/H5,7/13. Traduz ao português palavras do
léxico – escritório.
C2/H5,7/14. Traduz ao português palavras do
léxico – alimentos, pesos e medidas.
C2/H5,7/15. Traduz ao português palavras do
léxico – cores e roupas.
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