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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

 Coordenação Pedagógica
(Tel.: 4009-3645)
,

 Orientação Educacional
(Tel. 4009-2811)

 Auxiliar de Coordenação
(Tel.: 4009-4644)

 Auxiliar de Disciplina
(Tel.: 4009-3646/3647)

 Assistente de Disciplina
(Tel.: 4009-3646)

 Coordenação de Esportes
(Tel.: 4009-3611)

Esportes oferecidos:
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A. Calendário Geral
MÊS

DIA

Fevereiro

05

REFERÊNCIA
Início das aulas

05 a 07

Aula Inaugural – SOE/ COORDENAÇÃO/SORPA

05 a 07

Celebração de acolhimento do ano letivo – Santuário

08 a 14

Recesso de Carnaval

15
15 a 28

Início das aulas após o recesso de Carnaval
Avaliação Diagnóstica

Março

28 a 01/03 Reunião de pais
01

Reunião de pais

02

Avaliação para o Coral

05

Início dos encontros da Catequese e Crisma

06 a 09

Semana de Comemoração Aniversário do ISBA

12 a 23

Apresentação do Projeto Interdisciplinar

17

Dia de Limpeza de Praia – Clean Up Day

26 a 28

Confissões para a Páscoa

22 a 28

Preparação e Eleição Representantes (Estudante /Professor)

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

07 a 20

Festival Literário do ISBA - FLISBA
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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

18

Término da 1ª Unidade

21

Início da 2ª Unidade

28

Festival de Talentos

30

Coroação de Nossa Senhora Educadora

31

Feriado Corpus Christi

Agosto

Julho

Junho

01 a 05

Semana do Meio Ambiente

05

Entrega dos boletins da 1ª unidade

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

04

Missa – Comemoração do dia dos Pais

10 e 11

Gincana

20 a 22

Semana de Manifestações Folclóricas
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Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

01

Término da 2ª unidade

01

Culminância Projeto Interdisciplinar- Culturarte

03

Início da 3ª unidade

07

Feriado da Independência

15

Batizado-SORPA

18

Entrega boletins da 2ª unidade

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

02

Feriado Finados

10

Crisma - Sacramento

12

Apresentação do Coral ISBA

15

Proclamação da República

04

Entrega de Resultado – Final

04 e 05

Inscrição de Recuperação

06 a 20

Período de Recuperação Final

08

Feriado – Nossa Senhora da Conceição da Praia

21

Resultados Finais / Revisão de Provas
Início das férias escolares

25

Natal
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* 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.
B. Calendário Específico das Unidades de Ensino.
1ª unidade: Período: 05/02 a 18/05/18
Inscrições para a segunda chamada: 21 e 22/05
Avaliações de Segunda Chamada: 24 a 31/05
Resultados da 1ª unidade: 05/06
Inscrição para a Recuperação Periódica: 05 e 06/06
Início dos Cursos de Recuperação Periódica: 07 a 13/06
Término dos cursos de Recuperação: 13/06
Avaliação de Recuperação: 14 a 20/06
Resultado da Recuperação Periódica: 13/07
2ª unidade: Período: 21/05 a 01/09/18
Inscrições para a segunda chamada: 03 e 04/09
Avaliações de Segunda chamada: 05 a 12/09
Resultados da 2ª unidade: 18/09
Inscrição para Recuperação Periódica: 19 e 20/09
Início dos Cursos de Recuperação Periódica: 24/09
Término dos cursos de Recuperação: 28/09
Avaliação da Recuperação: 01 a 05/10
Resultado da Recuperação Periódica: 17/10
3ª unidade: Período: 03/09 a 04/12/18
As avaliações de segunda chamada acontecerão durante a unidade. O calendário será enviado posteriormente.
Resultados da 3ª unidade: 04/12/18
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SISTEMA DE AVALIAÇÃO
As avaliações serão realizadas no horário regular das aulas.
Nas Avaliações Diagnósticas, a pontuação extra para as disciplinas de
Língua Portuguesa, Matemática, Ciências e Redação. As demais disciplinas
não terão pontuação extra.
A pontuação extra (Avaliação Diagnóstica), seguirá critério de
Progressão de Pontuação:
a) Quando o rendimento for menor que 60% não haverá pontuação extra.
b) Rendimento maior ou igual a 60% e menor que 80%, confere 0,5 ponto
extra na média da disciplina.
c) Rendimento maior ou igual a 80%, confere 1,0 ponto extra na média da
disciplina.
A aprovação direta nas disciplinas requer média de curso (MC) maior
ou igual a seis (6,0). O estudante que não obteve aprovação direta submetese a recuperação final.
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/a estudante 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/a estudante que não foi aprovado na recuperação final e 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.
A segunda chamada abarca todo o conteúdo da unidade, com pontuação e estrutura de instrumento avaliativo correspondente à avaliação não
realizada. Não haverá concessão de inscrição no dia da avaliação.
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RECUPERAÇÃO PERIÓDICA
A recuperação periódica ocorre após cada unidade, exceto na última
(3ª unidade). A recuperação periódica contempla todo o conteúdo da unidade. Entre a média obtida na unidade e a média obtida na recuperação periódica, prevalece a de maior valor.
A realização da inscrição na recuperação periódica ocorre mediante justificativa à Coordenação Pedagógica. O/a estudante pode realizar recuperação periódica de, no máximo, três disciplinas, nas quais obteve média menor
que seis (6,0). Não haverá concessão de inscrição no dia da avaliação.
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 a entrada de estudantes na sala. 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. É terminantemente proibida a utilização do celular
durante a avaliação. Os aparelhos devem permanecer desligados, pois caso
toque durante a avaliação a mesma será zerada.
Ao responder a avaliação, o estudante deve:






Evitar rasuras, inclusive no gabarito;
Preencher corretamente todo o cabeçalho;
Evitar atitudes suspeitas, como conversar, olhar para os lados etc. Essas
atitudes podem ocasionar anulação de questões e da própria avaliação;
Reler a sua avaliação antes de entregá-la, certificando-se de que respondeu a todas as questões;
Assinar a lista de presença ao entregar a sua avaliação.
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DICAS DE ESTUDO!

Muitas pessoas veem o estudo como algo complicado, difícil, e até chato.
E isso faz com que tenhamos dificuldades na hora de estudar. Para auxiliálo, 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:
 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.
 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
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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.
 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.
 Atentar para as questões de saúde
Uma alimentação balanceada pode otimizar o seu desempenho. Comer
bem significa pensar bem.
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!
 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
MG-2018-guia do estudante-6º ano(0131282018)
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CONTEÚDOS E INDICADORES DE APRENDIZAGEM
ARTES
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

Os conteúdos serão
desenvolvidos com base
nos eixos de aprendizagem significativa: fazer,
apreciar e refletir, que
correspondem respectivamente à produção, à
apreciação (fruição,
crítica e estética) e a
contextualização (reflexão e história da arte).

C4 Compreender a arte como saber cultural e
estético gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria
identidade.
C5 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.
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.
H16 Relacionar informações sobre concepções
artísticas e procedimentos de construção do
texto literário.

1.0 Elementos da linguagem visual:
- Ponto
- Linha
- Forma

1.1. Reconhece e compreende o conceito dos
elementos da linguagem visual (ponto, linha, forma...).
1.2. Amplia a sua capacidade de expressão
plástica;
1.3. Cria produção artística explorando elementos da linguagem visual.
1.4. Constrói um conceito de desenho e pintura.
1.5. Reconhece e amplia sua aprendizagem em
pintura usando o material proposto.
1.6. Cria composição buscando identificação
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com o material proposto
1.7. Desenvolve formas imaginativas, criativas
de pensar sentir, e fazer arte, pintura, colagem e composição.
1.8. Amplia suas habilidades e explora elementos visuais nas modalidades de pintura, colagem e composição.
1.9. Potencializa habilidades de coordenação
motora e de expressão plástica.
2.0 A Arte da Préhistória

2.1. Compreende que as manifestações e produções culturais fazem parte do patrimônio
cultural das pessoas, logo, da humanidade.
2.2. Relaciona a vida do artista estudado com
sua obra e o contexto histórico cultural.
2.3. Conhece a vida e obra de alguns artistas,
contextualizando-as no tempo, na relação
com a cultura local, regional, nacional e internacional.
2.4. Conhece a vida e obra de alguns artistas,
contextualizando-as no tempo, na relação
com a cultura local, regional, nacional e internacional.
2.5. Reconhece a importância e as características dos movimentos artísticos estudados.
2.6. Identifica nas imagens os elementos da
linguagem plástica.
2.7. Conhece algumas obras dos artistas contextualizando-as no tempo, na relação com
a cultura local, regional, nacional e internacional.
2.8. Analisa e interpreta obras de arte.
2.9. Identifica, reconhece a arquitetura da época.

3.0 Releitura de imagem

3.1. Cria releituras a partir das obras do artista
estudado
3.2. Elabora releituras através do desenho, pintura, colagem, modelagem
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2ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

4.0 Elementos da linguagem visual:
- Cor
- Forma

4.1. Reconhece e compreende o conceito dos
elementos da linguagem visual.
4.2. Amplia a sua capacidade de expressão
plástica;
4.3. Cria produção artística explorando elementos da linguagem visual.
4.4. Constrói um conceito de desenho e pintura.
4.5. Reconhece e amplia sua aprendizagem em
pintura usando o material proposto
4.6. Cria composição buscando identificação
com o material proposto
4.7. Amplia o trabalho gráfico e a memória
visual.
4.8. Desenvolve formas imaginativas, criativas
de pensar sentir, e fazer arte, pintura, colagem e composição.
4.9. Conhece algumas técnicas e diferentes tipos
de desenhos, dependendo do material que é
usado, do tema e do objetivo que o autor
tem em mente.
4.10. Amplia suas habilidades e explora elementos visuais nas modalidades de pintura, colagem e composição.
4.11. Demonstra prazer na apreciação e construção de formas artísticas.
4.12. Demonstra prazer na apreciação e construção de formas artísticas.
4.12. Reconhece que o conjunto dos elementos
visuais expressa o que o artista sente do
mundo.
4.13. Reconhece e identifica as cores primárias
e secundárias, quentes e frias.
4.14. Analisa e diferencia cor luz e cor pigmento

5.1 Arte Egípcia

5.1. Compreende que as manifestações e produções culturais fazem parte do patrimônio cultural das pessoas, logo, da humanidade.
5.2. Relaciona a vida do artista estudado com
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sua obra e o contexto histórico cultural.
5.3. Conhece a vida e obra de alguns artistas,
contextualizando-as no tempo, na relação
com a cultura local, regional, nacional e internacional.
5.4. Conhece a vida e obra de alguns artistas,
contextualizando-as no tempo, na relação
com a cultura local, regional, nacional e internacional
5.5. Reconhece a importância e as características dos movimentos artísticos estudados.
5.6. Identifica nas imagens os elementos da
linguagem plástica.
5.7. Conhece a biografia e algumas obras dos
artistas gregos, contextualizando-as no
tempo, na relação com a cultura local, regional, nacional e internacional.
5.8. Analisa e interpreta obras de arte
5.9. Aprecia formas visuais analisando-as e
percebendo características especificas encontrada na arte egípcia
5.10. Aprecia criticamente a produção artística
se sentido parte ativa do processo.
6.0 Releitura de imagem
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3ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

7.0 Elementos da linguagem visual:
- Movimento
- Proporção
- Forma

7.1. Reconhece e compreende o conceito dos
elementos da linguagem visual.
7.2. Amplia a sua capacidade de expressão
plástica;
7.3. Cria produção artística explorando elementos da linguagem visual.
7.4. Constrói um conceito de desenho e pintura.
7.5. Reconhece e amplia sua aprendizagem em
pintura usando o material proposto.
7.6. Cria produção artística com ritmo, simetria
e forma relacionando entre si os elementos
dessa linguagem.
7.7. Cria composição buscando identificação
com o material proposto.
7.8. Desenvolve formas imaginativas, criativas
de pensar sentir, e fazer arte, pintura, colagem e composição.
7.9. Conhece algumas técnicas e diferentes tipos
de desenhos, dependendo do material que é
usado, do tema e do objetivo que o autor
tem em mente.
7.10. Amplia suas habilidades e explora elementos visuais nas modalidades de pintura, colagem e composição

8.0 Arte Grega

8.1. Compreende que as manifestações e produções culturais fazem parte do patrimônio
cultural das pessoas, logo, da humanidade.
8.2. Relaciona a vida do artista estudado com
sua obra e o contexto histórico cultural.
8.3. Conhece a vida e obra de alguns artistas,
contextualizando-as no tempo, na relação
com a cultura local, regional, nacional e internacional.
8.4. Conhece a vida e obra de alguns artistas,
contextualizando-as no tempo, na relação
com a cultura local, regional, nacional e internacional
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8.5. Reconhece a importância e as características dos movimentos artísticos estudados.
8.6. Identifica nas imagens os elementos da
linguagem plástica.
8.7. Conhece a biografia e algumas obras dos
artistas cubistas, contextualizando-as no
tempo, na relação com a cultura local, regional, nacional e internacional.
8.8. Analisa e interpreta obras de arte
8.9. Aprecia criticamente a produção artística se
sentido parte ativa do processo.
8.10. Aprecia formas visuais analisando-as e
percebendo características especificas encontrada na arte grega
9.0 Releitura de imagem
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CIÊNCIAS
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

1. Ecologia
• Conceitos básicos
da ecologia.
• Níveis de organização dos seres
vivos.
• Equilíbrio ambiental.
• Relações ecológicas
(harmônicas e desarmônicas).
• Ações antrópicas:
positivas (unidades
de conservação e
recuperação ambiental) e negativas
(desmatamento;
queimadas)

1.1. Emprega corretamente os conceitos básicos
da ecologia.
1.2. Diferencia fatores bióticos de abióticos.
1.3. Reconhece a interdependência entre os fatores bióticos e abióticos.
1.4. Reconhece os diferentes níveis de organização dos seres vivos.
1.5. Diferencia os seres autotróficos de heterotróficos.
1.6. Compreende os mecanismos de respiração e
fotossíntese e sua importância no equilíbrio
ambiental.
1.7. Reconhece o processo da fotossíntese e sua
importância para os seres autotróficos e
heterotróficos.
1.8. Constrói cadeias e/ou teias alimentares.
1.9. Diferencia cadeia de teia alimentar.
1.10. Compreende a importância dos seres autotróficos nas cadeias e teias alimentares.
1.11. Compreende os processos alimentares que
ocorrem na natureza e as transferências de
energia.
1.12. Identifica os níveis tróficos de cada
organismo na cadeia e/ou teia alimentar.
1.13. Estabelece relação entre os níveis tróficos e
a quantidade de energia disponível.
1.14. Reconhece a importância dos produtores
e/ou consumidores no equilíbrio da cadeia
alimentar.
1.15. Percebe a importância dos decompositores
na reciclagem de nutrientes.
1.16. Reconhece a importância dos seres vivos
na manutenção do equilíbrio ambiental e
suas adaptações aos locais em que vivem.
1.17. Conceitua as relações ecológicas harmônicas (positivas) de desarmônicas (negativas).
1.18. Diferencia relações intraespecíficas de inte-
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respecíficas.
1.19. Classifica os diferentes tipos de relações
ecológicas.
1.20. Percebe que o ser humano pode contribuir
para a melhoria da qualidade de vida.
1.21. Analisa os impactos causados pela ocupação humana sobre os ambientes naturais,
associando conhecimentos ecológicos e
geográficos.
1.22. Interpreta diagramas, esquemas, gráficos,
figuras, fotos, relatos descrições, textos verbais sobre o estudo da ecologia.
2. Solo
• Formação, composição e tipos de
solo;
• Modificações naturais e artificiais
do solo;
• Solo e saúde;
• Lixo e coleta seletiva.
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2.1. Compreende a importância da formação e
dos tipos de rocha na formação do solo.
2.2. Conhece agentes que causam o intemperismo nas rochas e seus tipos.
2.3. Compreende a formação e a composição do
solo.
2.4. Reconhece os diferentes tipos de solo existentes em nosso planeta.
2.5. Reconhece a importância do solo para as
atividades humanas, principalmente agrícola.
2.6. Compreende como o solo pode ser usado
de forma adequada, evitando a sua degradação.
2.7. Conhece as diferentes práticas usadas na
agricultura que visam a conservação e/ou
recuperação do solo.
2.8. Percebe a importância dos seres que vivem
no solo, principalmente as minhocas e as
bactérias fixadoras do nitrogênio do ar.
2.9. Conhece os diferentes tipos de erosão do
solo.
2.10. Diferencia intemperismo de erosão do solo.
2.11. Conhece os agentes modificadores do solo
que causam a sua erosão.
2.12. Compreende como a ação das queimadas
pode ser prejudicial ao solo.
2.13. Reconhece os diferentes agentes que po-
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dem poluir e tornar o solo infértil.
2.14. Conhece as diferentes formas de melhorar
a fertilidade do solo.
2.15. Percebe como a produção de lixo pode
levar a contaminação e/ou poluição do solo.
2.16. Percebe a importância da reciclagem, da
reutilização do lixo e de fazer a coleta seletiva, para evitar maiores agressões ao ambiente, principalmente ao solo.
2.17. Interpreta diagramas, esquemas, gráficos,
figuras, fotos, relatos descrições, textos verbais sobre o estudo do solo.
3. Atitudinais e Procedimentais
(Os aspectos referentes a este item serão
avaliados durante todo o ano letivo).
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3.1. Participa de trabalhos em grupo com postura
adequada, responsabilidade e participação
ativa.
3.2. Utiliza adequadamente a linguagem oral e
escrita na produção de leitura e de textos, inclusive e, sobretudo, do texto de ciências, para refletir e/ou valores humanos, pontos de
vista e contextos sócio-históricos, sendo capaz de expor ideias com desenvoltura e coerência.
3.3. Constrói respostas com autonomia, apresentando clareza e organização de ideias
3.4. Respeita e valoriza a história e a cultura étnica
afro-brasileira
e
indígena
(Lei
10.639/2003 e Lei 11.645/2008).
3.5. Reflete sobre os valores humanos e sua relação com o outro, exercitando atitudes de interação, cooperação e solidariedade com o
grupo.
3.6. Valoriza a organização e manutenção da
limpeza e espaço físico.
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2ª UNIDADE
CONTEÚDOS
1. ÁGUA
• Presença da água
no planeta e nos
seres vivos;
• Composição e estados físicos da
água.
• Organização das
moléculas e mudanças dos estados
físicos.
• Ciclo hidrológico.
• Propriedades da
água.
• Água e saúde.
• Uso racional da
água.

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
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.
1.15.
1.16.
1.17.
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Reconhece a água como um dos componentes básicos dos seres vivos.
Diferencia a quantidade de água presente
nos diferentes organismos.
Estabelece proporção entre a quantidade
de água doce e salgada existente planeta.
Identifica os gases que compõem a água.
Reconhece a função dos gases que compõem a água quando estão separados,
através da eletrólise da água.
Reconhece os estados físicos da água e
suas respectivas mudanças de fase.
Compreende a influência da temperatura e
da pressão nas mudanças de estados físicos da água.
Descreve e compreende a importância do
ciclo da água.
Percebe que existe uma pressão exercida
pela água sobre os corpos.
Conclui que o princípio dos vasos comunicantes está diretamente ligado à pressão
exercida pela água.
Relaciona a profundidade com a pressão
da água.
Conhece a origem e tratamento adequado
da água para o consumo humano.
Compreende e explica os mecanismos de
distribuição da água nas cidades.
Compara o sistema de vasos comunicantes
com a distribuição de água nas cidades.
Percebe a importância do saneamento
básico para os seres humanos.
Relaciona uso correto da água com a sua
disponibilidade para consumo.
Interpreta diagramas, esquemas, gráficos,
figuras, fotos, relatos descrições, textos
verbais sobre o estudo da água.
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3. Atitudinais e Procedimentais
(Os aspectos referentes a este item serão
avaliados durante todo o ano letivo).
• Investigação científica.
• Cultura e identidade Afro-brasileira e
indígena.
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3.1. Elabora hipóteses a partir de observações
feitas e confronta os resultados através da
leitura, criando o poder de argumentação e
de crítica.
3.2. Participa de trabalhos em grupo com postura
adequada, responsabilidade de participação
ativa.
3.3. Utiliza adequadamente a linguagem oral e
escrita na produção de leitura e de textos,
inclusive e, sobretudo, do texto de ciências,
para refletir e/ou valores humanos, pontos
de vista e contextos sócio-históricos, sendo
capaz de expor ideias com desenvoltura e
coerência.
3.4. Constrói respostas com autonomia, apresentando clareza e organização de ideias.
3.5. Respeita e valoriza a história e a cultura
étnica afro-brasileira e indígena (Lei
10.639/2003 e Lei 11.645/2008).
3.6. Reflete sobre os valores humanos e sua relação com o outro, exercitando atitudes de interação, cooperação e solidariedade com o
grupo.
3.7. Valoriza a organização e manutenção da
limpeza e espaço físico.
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3ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

1. AR
• Existência e composição.
• Camadas da Atmosfera.
• Importância da
Camada de Ozônio.
• Efeito estufa x
aquecimento global.
• Propriedades do ar.
• Pressão atmosférica.
• Ar e saúde (contaminação e poluição).

1.1. Identifica os gases que compõem o ar e a
importância de cada um.
1.2. Percebe que o ar existe e ocupa espaço;
1.3. Reconhece as camadas da atmosfera e a
importância de cada uma.
1.4. Reconhece a importância dos gases que
compõem a atmosfera.
1.5. Reconhece a importância da camada de
ozônio e os problemas causados com a sua
destruição.
1.6. Compreende a importância do fenômeno do
efeito estufa para a Terra.
1.7. Identifica os problemas causados pelo excesso de gás carbônico na atmosfera.
1.8. Reconhece a capacidade que o ar tem de se
expandir e se comprimir.
1.9. Identifica a existência da pressão atmosférica
exercida sobre os seres vivos.
1.10. Diferencia ar puro de ar poluído.
1.11. Reconhece a importância do ar nas atividades diárias dos seres vivos.
1.12. Percebe a importância dos 5Rs (recusar,
respeitar, reduzir, reutilizar e reciclar) no
seu cotidiano.
1.13. Encontra formas práticas e eficientes para
evitar e resolver problemas ambientais do
cotidiano.
1.14. Percebe o papel dos micro-organismos na
decomposição da matéria orgânica e das
bactérias na fixação do nitrogênio do ar.
1.15. Interpreta diagramas, esquemas, gráficos,
figuras, fotos, relatos descrições, textos
verbais sobre o estudo do ar.

2. Atitudinais e Procedimentais
(Os aspectos referentes a este item serão

3.1. Elabora hipóteses a partir de observações
feitas e confronta os resultados através da
leitura, criando o poder de argumentação e
de crítica.
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avaliados durante todo o ano letivo).
• Investigação científica.
• Cultura e identidade Afro-brasileira e
indígena.
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3.2. Participa de trabalhos em grupo com postura adequada, responsabilidade de participação ativa.
3.3. Responsabiliza-se pelo cumprimento das
atividades, adquirindo o espírito de pesquisa
desenvolvendo a capacidade de raciocínio e
autonomia.
3.4. Utiliza adequadamente a linguagem oral e
escrita na produção de leitura e de textos, inclusive e, sobretudo, do texto de ciências, para
refletir e/ou valores humanos, pontos de vista
e contextos sócio-históricos, sendo capaz de
expor ideias com desenvoltura e coerência.
3.5. Constrói respostas com autonomia, representando clareza e organização de ideias.
3.6. Respeita e valoriza a história e cultura dos
negros, índios e brancos.
3.7. Reflete valores humanos e sua relação com
o outro, exercitando atitudes de interação,
cooperação e solidariedade com o grupo.
3.8. Valoriza a organização e manutenção da
limpeza e espaço físico.
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EDUCAÇÃO FÍSICA
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

1.0 Atletismo e natação;
1.1 Jogos recreativos;
1.2 Jogos cooperativos;
1.3 Jogos eletrônicos.
2.4 Jogos de lutas.
4.1 Avaliação Física;

1.1.1/2.1.1/2.2.1/2.3.1/2.3.1 – Compreende e
associa as regras do esporte, jogo e lutas em
várias situações do seu cotidiano;
1.1.2/2.1.2/2.2.2/2.3.2/2.4.2 – Utilizar determinadas habilidades motoras de acordo com o tipo
de esportes, jogo e lutas;
1.1.3/2.1.3/2.2.3/2.3.3/2.4.3 – Compreender os
esportes, jogos e lutas, como espaço de respeito
das diferenças;
4.1.1 Identifica habilidades físicas básicas;
4.1.2 Conhecer o corpo em seus aspectos morfologicos;

INDICADORES DE PESQUISA: UTILIZADO NAS
TRÊS UNIDADES, EM
TODAS AS DISCIPLINAS.
7.1 Organização de
ideias para pesquisa
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7.1.1 Selecionar no mínimo duas fontes diferentes que tratam sobre o mesmo tema a ser
pesquisado. Sublinha as ideias significativas. Escolhe as que podem ser as ideias
núcleo dos parágrafos a serem escritos. Escolhe ideias sublinhadas que poderão fundamentar cada ideia núcleo.
7.1.2 Retomar as ideias selecionadas sem fazer
cópia e escreve sua própria redação, observando os seguintes critérios da organização de ideias (macroestutura do texto):
a) Coerência/coesão/textualidade (palavras
e frases compõem um todo significativo
para os interlocutores- articulação de
ideias com clareza e objetividade).
b) Progressão (ordenação dos argumentos
/ soma de ideias novas sem repetição)
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c) Não contradição (o que é dito em certo
momento, o que é dito depois e o que
coincide com a realidade)
d) Grau de informatividade
e) Hierarquização da ideias
7.1.3 Conhecer os aspectos a serem avaliados
na microestrutura do texto:
a) Fatos linguísticos (acentuação, pontuação, concordância)
b) Ortografia
c) Apresentação formal (legibilidade da letra, limpeza, ausência de rasuras, margem)
d) Não utilização de recursos da oralidade, expressões supérfluas, adjetivos
desnecessários.
7.2 Pesquisa descritiva

7.2.1 Realizar atividades de pesquisa utilizando
técnicas para a obtenção de informações
como questionários, entrevistas, observações, buscando descrever as características, propriedades ou relações existentes.
7.2.2 Observa, registra por escrito e descreve
fato(s) ou fenômeno(s) de uma determinada realidade sem manipulá-lo(s): um levantamento visando à apresentação de informações sobre uma determinada realidade e seu contexto.
7.2.3 Analisa os dados coletados em uma determinada realidade e compara com o que
for apresentado da literatura existente, de
forma a refletir sobre a temática da atividade de pesquisa.

7.3 Pesquisa Bibliográfica

7.3.1 Produzir 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.
7.3.2 Desenvolver atividade de pesquisa cumprindo critérios estabelecidos, atendendo à
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temática / ao problema apresentando os
fenômenos / informações, o contexto a ser
pesquisado e identificando autores.
7.4 Pesquisa Histórica

7.4.1 Realizar análise, síntese, comparação e
avaliação de informações para investigar
fatos que já tenham ocorrido, localizando
tempo, espaço, pessoa(s) e versões.
7.4.2 Utilizar o método descritivo e analítico para
abordar/ comparar fato(s) em estudo,
apresentando informações sobre como o(s)
referido(s) ocorreu (ram).
7.4.3 Produzir leitura de textos diversos para
descobrir fatos que proporcionarão maior
compreensão e significância de eventos
passados para explicar a situação presente
do que está sendo estudado.
7.4.4 Produzir texto proveniente da leitura de
dados, registro ou documentos, devendo
submeter à teste de veracidade (documento
de prova), de evidência (informações que
apontem para mesma), a padrões estatísticos (quantidade de informações sobre o
objeto de pesquisa) e à compreensão/interpretação clara do passado.

7.5 Pesquisa Filosófica

7.5.1 Realizar 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

7.6 Pesquisa experimental

7.6.1 Identificar, aplica, avalia as etapas do método científico, processos/ procedimentos
que contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas da ordem socioeconomicoambiental.
7.6.2 Identificar o problema e formula a pergunta a partir da observação de fenômenos,
eventos e fatos.
7.6.3 Realizar um tipo de investigação, geral-
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mente em laboratório, onde há manipulação de variáveis que possibilitam o estudo
da relação causa/efeito, trabalhando com
observação, analise, comparação de resultados e registro das descobertas.
7.6.4 Realizar atividade de pesquisa envolvendo
outro (s) sujeito(s) de controle / mediação,
sabendo que a formulação de hipótese explicita e precisa devem ser pré-testadas, visado à validação da atividade de pesquisa.
7.6.5 Produzir leitura a partir da formulação do
problema a ser pesquisado, elaborando
hipótese(s) a ser(em) submetida (s) à teste
sabendo que a coleta de dado deve ser
confiável do ponto de vista metodológico
7.7 Estudo de caso

7.7.1 Realizar estudo de um fenômeno ou situação individual em profundidade para obter
uma compreensão ampliada sobre outros
casos similares.
7.7.2 Analisar os dados, informações sobre o
caso em estudo para avaliar o mérito de
alguma prática programa ou evento.

7.8 WEB-QUEST

7.8.1 Pesquisar em site da internet com roteiros
contendo questões especificadas e critérios,
observando o que compõe uma WebQuest:
a) Introdução (orientação sobre atividade
proposta/temática)
b) Tarefa (delimitação do que deve ser
apresentado ao finalizar a pesquisa.
c) Processo delimitação das etapas da tarefa .
d) Recursos (lista do site web de acordo
com o tema)
e) Avaliação (critérios)
f) Conclusão (resumo que leva à reflexão)
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7.9 A partir de uma
mediação, procedimentos acadêmicos para elaboração de projetos de
pesquisa.
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7.9.1 Desenvolver, a partir de uma mediação,
procedimentos acadêmicos para elaboração de projetos de pesquisa considerando
que:
a) O Tema responde à pergunta o quê? –
(é o objeto a ser investigado, o problema a ser pesquisado/ resolvido)
b) A Justificativa responde às perguntas
por quê e para quem? – (qual é a relação do tema com a realidade do aluno,
com o mundo a sua volta, qual a relevância social?)
c) O Objetivo responde para quê? – (deve
tornar explícito o problema)
d) A Hipótese – (é como se imagina a solução do problema)
e) A Delimitação – (até onde se pretende
conduzir a investigação)
f) A Revisão Bibliográfica – (o que existe
escrito sobre o assunto a ser pesquisado).
g) A Metodologia – (explicação da ação
desenvolvida no método (caminho) do
trabalho de pesquisa – método, técnica
e os instrumentos)
h) O Cronograma – (previsão do tempo
que será gasto na realização do trabalho de acordo com as atividades a serem cumpridas)
i) O Orçamento – (quanto custará a pesquisa)
j) As Referências – (as fontes consultadas:
as efetivamente utilizadas e citadas)
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2ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

1.1 Voleibol e basquete;

1.1.1/2.1.1/2.2.1/2.3.1/3.1.1 - Compreende e
associa as regras do esporte, jogo e lutas em
várias situações do seu cotidiano;
2.1.2 - Identificar modalidades de jogos da cultura local, regional e nacional;

2.1 Jogos populares;
2.2 Jogos recreativos;
2.3 Jogos cooperativos;
3.1 Capoeira

1.1.2/2.3.2/3.1.2 - Vivenciar modalidades esportivas, lutas e jogos valorizando a cooperação;
1.1.3/2.1.3/2.2.2/2.3.3/3.1.3 – Vivenciar os
movimentos básicos das lutas, esportes e jogos
estudados;
1.1.4/ 2.1.4/ 2.2.3/ 2.3.4/ 3.1.4 - Desenvolver
habilidades de inclusão nos jogos, lutas e esportes, necessárias para vida social e lazer;

4.1 Valências psicomotoras: esquema
corporal, equilíbrio,
lateralidade, raciocínio lógico, ritmo,
percepção auditiva,
espaço, controle
muscular, tempo,
coordenação motora geral, força e velocidade.

4.1.1 Desenvolver noções de tempo e espaço;
4.1.2 Conhecer possibilidades do corpo utilizando sons, ritmos, melodias diferentes.

5.1 Hidratação;

5.1.1 Compreender a importância da hidratação
no cotidiano e durante as praticas corporais.
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3ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

1.1 Futsal e handebol;

1.1.1 / 2.1.1 / 2.2.1/2.3.1 – Compreende e associa as regras dos esportes e jogos em várias
situações do seu cotidiano;

2.1 Jogos cooperativos;

1.1.2/2.1.2/2.3.1/3.1.1 – Vivenciar modalidades
esportivas e jogos valorizando a cooperação;

2.2 Jogos recreativos;

2.2.2/ 3.1.2 - Construir e reorganizar novos jogos e
novas regras segundo as necessidades do grupo;

2.3 Jogos de tabuleiros;
3.1 Eventos esportivos.

3.1.3 - Organizar atividades extraclasses;
1.1.3/ 2.1.3/2.2.3/ 2.3.2/ 3.1.4 – Adotar atitudes de solideralidade e respeito ao próximo.
1.1.4/3.1.5 - Adotar atitudes éticas em situações
de praticas esportivas.

ENSINO RELIGIOSO
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

1. Campanha da Fraternidade 2018

1.1 Entende o significado da Campanha da
Fraternidade;
1.2 Percebe a importância da Campanha, independente de credo religioso;
1.3 Interpreta o Hino da Campanha da Fraternidade 2018;
1.4 Coloca-se em posição de oração a partir da
oração da Campanha;
1.5 Discute a incidência do cartaz da Campanha.

2. O início do universo
(Criação)

2.1 Conhece alguns mitos de origem do universo
segundo tradições religiosas distintas;
2.2 Analisa o relato bíblico da criação;
2.3 Julga a descrição da ciência sobre a origem
do universo;
2.4 Dialoga sobre a possível união de crenças
científicas e religiosas
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3. Jeitos de ver o ser
humano

3.1 Diferencia os seres humanos entre todas as
forma de vida;
3.2 Estimula questionamentos sobre o passado,
presente e futuro humano;
3.3 Reflete sobre o sentido da vida humana;
3.4 Avalia as afirmações da ciência sobre o ser
humano;
3.5 Debate sobre a teoria das inteligências múltiplas.

4. A mulher em busca
de Deus

4.1 Compreende o papel de Maria no Cristianismo;
4.2 Analisa os títulos marianos segundo as aparições de Maria e relações de experiência
construídas ao longo da história;
4.3 Situa a polêmica protestante em torno da
devoção mariana;
4.4 Discute a presença feminina na religião;
4.5 Aborda questões relacionadas ao feminismo.

5. Páscoa judaico-cristã

5.1 Entende a Páscoa judaica;
5.2 Diferencia a Páscoa judaica da páscoa cristã;
5.3 Reconhece pontos semelhantes entre as páscoas judaica e cristã;
5.4 Celebra a páscoa cristã;
5.5 Conhece o templo sagrado dos judeus.

6. Amor materno

6.1 Percebe o amor materno nos corações tanto
de homens quanto de mulheres;
6.2 Estimula a gratidão à(s) pessoa(s) que
faz(em) de sua vida uma doação;
6.3 Constrói lembranças para presentear a
quem se ama;
6.4 Reconhece a extensão do amor de Deus nas
pessoas que promovem o bem;

7. Deus é um só?

7.1 Compreende a relação que se constrói entre
o Transcendente e um determinado povo;
7.2 Associa a figura de Moisés à criação e desenvolvimento da tradição judaica;
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7.3 Conhece os laços criados entre egípcios e
judeus ao longo dos anos;
7.4 Entende os dez mandamentos e sua atualidade nos dias de hoje;
7.5 Comenta sobre os pontos fundamentais da
fé judaica.
8. Uma nova ética

8.1 Situa a pessoa de Jesus em seu contexto
histórico/humano;
8.2 Dialoga a respeito de Jesus com base em
outras interpretações religiosas;
8.3 Analisa os pontos cruciais da fé cristã;
8.4 Entende a missão dos apóstolos e discípulos
como continuidade da missão de Cristo;
8.5 Discute ética a partir da mensagem cristã.

INDICADORES DE PESQUISA: UTILIZADO NAS
TRÊS UNIDADES, EM
TODAS AS DISCIPLINAS.
7.1 Organização de
ideias para pesquisa
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7.1.1 Selecionar no mínimo duas fontes diferentes que tratam sobre o mesmo tema a ser
pesquisado. Sublinha as ideias significativas. Escolhe as que podem ser as ideias
núcleo dos parágrafos a serem escritos. Escolhe ideias sublinhadas que poderão fundamentar cada ideia núcleo.
7.1.2 Retomar as ideias selecionadas sem fazer
cópia e escreve sua própria redação, observando os seguintes critérios da organização de ideias (macroestutura do texto):
a) Coerência/coesão/textualidade
(palavras e frases compõem um todo significativo para os interlocutores- articulação
de ideias com clareza e objetividade).
b) Progressão(ordenação dos argumentos
/soma de ideias novas sem repetição)
c) Não contradição (o que é dito em certo
momento, o que é dito depois e o que
coincide com a realidade)
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d) Grau de informatividade.
e) Hierarquização das ideias
7.1.3 Conhecer os aspectos a serem avaliados na
microestrutura do texto:
a) Fatos linguísticos (acentuação, pontuação, concordância)
b) Ortografia
c) Apresentação formal (legibilidade da letra, limpeza, ausência de rasuras, margem)
d) Não utilização de recursos da oralidade,
expressões supérfluas, adjetivos desnecessários
7.2 Pesquisa descritiva

7.2.1 Realizar atividades de pesquisa utilizando
técnicas para a obtenção de informações
como questionários, entrevistas, observações, buscando descrever as características,
propriedades ou relações existentes.
7.2.2 Observa, registra por escrito e descreve
fato(s) ou fenômeno(s) de uma determinada
realidade sem manipulá-lo(s): um levantamento visando à apresentação de informações sobre uma determinada realidade e
seu contexto.
7.2.3 Analisa os dados coletados em uma determinada realidade e compara com o que for
apresentado da literatura existente, de forma a refletir sobre a temática da atividade
de pesquisa.

7.3 Pesquisa Bibliográfica

7.3.1 Produzir 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.
7.3.2 Desenvolver atividade de pesquisa cumprindo critérios estabelecidos, atendendo à
temática/ ao problema apresentando os fenômenos / informações, o contexto a ser
pesquisado e identificando autores.
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7.4 Pesquisa Histórica

7.4.1 Realizar análise, síntese, comparação e
avaliação de informações para investigar
fatos que já tenham ocorrido, localizando
tempo, espaço, pessoa(s) e versões.
7.4.2 Utilizar o método descritivo e analítico para
abordar/ comparar fato(s) em estudo,
apresentando informações sobre como o(s)
referido(s) ocorreu (ram).
7.4.3 Produzir leitura de textos diversos para descobrir fatos que proporcionarão maior
compreensão e significância de eventos
passados para explicar a situação presente
do que está sendo estudado.
7.4.4 Produzir texto proveniente da leitura de
dados, registro ou documentos, devendo
submeter à teste de veracidade (documento
de prova), de evidência (informações que
apontem para mesma), a padrões estatísticos (quantidade de informações sobre o
objeto de pesquisa) e à compreensão/interpretação clara do passado.

7.5 Pesquisa Filosófica

7.5.1 Realizar 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

7.6 Pesquisa experimental

7.6.1 Identificar, aplica, avalia as etapas do método científico, processos/ procedimentos
que contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas da ordem socioeconomicoambiental.
7.6.2 Identificar o problema e formula a pergunta
a partir da observação de fenômenos,
eventos e fatos.
7.6.3 Realizar um tipo de investigação, geralmente em laboratório, onde há manipulação de variáveis que possibilitam o estudo
da relação causa/efeito, trabalhando com
observação, analise, comparação de resul-
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tados e registro das descobertas.
7.6.4 Realizar atividade de pesquisa envolvendo
outro (s) sujeito(s) de controle / mediação,
sabendo que a formulação de hipótese explicita e precisa devem ser pré-testadas, visado à validação da atividade de pesquisa.
7.6.5 Produzir leitura a partir da formulação do
problema a ser pesquisado, elaborando hipótese(s) a ser(em) submetida (s) à teste
sabendo que a coleta de dado deve ser
confiável do ponto de vista metodológico
7.7 Estudo de caso

7.7.1 Realizar estudo de um fenômeno ou situação individual em profundidade para obter
uma compreensão ampliada sobre outros
casos similares.
7.7.2 Analisar os dados, informações sobre o
caso em estudo para avaliar o mérito de
alguma prática programa ou evento.

7.8 WEB-QUEST

7.8.1 Pesquisar em site da internet com roteiros
contendo questões especificadas e critérios,
observando o que compõe uma WebQuest:
a) Introdução (orientação sobre atividade
proposta/temática).
b) Tarefa (delimitação do que deve ser
apresentado ao finalizar a pesquisa.
c) Processo delimitação das etapas da tarefa .
d) Recursos (lista do site web de acordo
com o tema)
e) Avaliação (critérios)
f) Conclusão (resumo que leva à reflexão)

7.9 A partir de uma
mediação, procedimentos acadêmicos para elaboração de projetos de
pesquisa.

7.9.1 Desenvolver, a partir de uma mediação,
procedimentos acadêmicos para elaboração de projetos de pesquisa considerando
que:
a) O Tema responde à pergunta o quê? –
(é o objeto a ser investigado, o proble-
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ma a ser pesquisado/ resolvido)
b) A Justificativa responde às perguntas por
quê e para quem? – (qual é a relação
do tema com a realidade do aluno, com
o mundo a sua volta, qual a relevância
social?)
c) O Objetivo responde para quê? – (deve
tornar explícito o problema)
d) A Hipótese – (é como se imagina a solução do problema)
e) A Delimitação – (até onde se pretende
conduzir a investigação)
f) A Revisão Bibliográfica – (o que existe
escrito sobre o assunto a ser pesquisado).
g) A Metodologia – (explicação da ação
desenvolvida no método (caminho) do
trabalho de pesquisa – método, técnica
e os instrumentos)
h) O Cronograma – (previsão do tempo
que será gasto na realização do trabalho de acordo com as atividades a serem cumpridas)
i) O Orçamento – (quanto custará a pesquisa)
j) As Referências – (as fontes consultadas:
as efetivamente utilizadas e citadas)
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2ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

9. Santos juninos

9.1 Conhece os santos juninos celebrados no
nordeste do país;
9.2 Analisa a história de Santo Antônio, São
João e São Pedro;
9.3 Interpreta os significados dos elementos
utilizados nas respectivas festas dos santos;
9.4 Promove a descontração com brincadeiras
típicas.

10. Esporte, saúde e
mística

10.1 Analisa os benefícios à saúde levados pela
prática de esportes;
10.2 Entende que o cuidado da mente leva a um
reflexo no corpo;
10.3 Avalia relatos de esportistas que encontraram seu ponto de equilíbrio na prática de
esportes;
10.4 Percebe a mística como fator vivido cotidianamente;
10.5 Discute a Copa do Mundo 2018.

11. Minha vocação

11.1 Reflete sobre o significado de vocação,
chamado;
11.2 Conhece relatos de pessoas vocacionadas
a diferentes serviços;
11.3 Estimula a descoberta da própria vocação;
11.4 Distingue profissão de vocação;
11.5 Associa vocação à prática do amor.

12. Um caminho de
vida

12.1 Compreende a filosofia oriental, segundo a
atuação do sábio Confúcio;
12.2 Discute ética e educação a partir dos ensinamentos de Confúcio;
12.3 Percebe a atualidade dos pensamentos de
Confúcio;
12.4 Conhece os pontos fundamentais da fé
confucionista;
12.5 Conhece os pontos fundamentais da fé
taoísta.
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13. Um caminho de
iluminação

13.1 Entende a construção da tradição budista a
partir da vida de Buda, Siddartha Gautama;
13.2 Pratica a meditação como caminho de
espiritualidade;
13.3 Discute valores como desprendimento,
compaixão e amor;
13.4 Distingue felicidade de prazer, segundo a
filosofia budista;
13.5 Estuda a presença do Budismo no território
brasileiro.

14. Valores, justiça e
paz

14.1 Questiona a prática da justiça na sociedade;
14.2 Discute a criminalidade na juventude;
14.3 Diferencia bullying de cyberbullying;
14.4 Aponta ações de combate a essas formas
de violência;
14.5 Estimula a prática de valores para uma
sociedade mais justa e igualitária.
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3ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

15. Deus conosco e a
favor de nós (Governo)

15.1 Reflete sobre ações que garantem a ordem
social;
15.2 Discute sobre a ideia de reinado celeste;
15.3 Diferencia tipos de governo de diferentes
culturas;
15.4 Debate sobre política e política partidária;
15.5 Estimula a participação cidadã na sociedade.

16. O Ser divino (Revelação)

16.1 Estimula a comunicação com o Transcendente;
16.2 Dialoga sobre a semelhança do homem a
Deus na perspectiva cristão e grega;

17. Todos somos iguais

17.3 Conhece revelações divinas de distintas
religiões;
17.4 Compreende a importância dos seres humanos para a revelação do Transcendente;
17.5 Reconhece o trabalho das missionárias da
caridade ao redor do mundo.
17.1 Analisa a história dos povos africanos numa perspectiva sócio/religiosa;
17.2 Reconhece a importância de Martin Luther
King como líder e agente da não violência;
17.3 Discute o preconceito étnico e as formas de
resistência desenvolvidas pela população
negra;
17.4 Associa cultura negra e religiosidade pentecostal.

18. Deus com outro
nome

18.1 Associa a personalidade de Maomé ao
surgimento e crescimento do Islamismo;
18.2 Dialoga sobre revelação divina;
18.3 Entende os pilares da fé islâmica;
18.4 Discute a situação da mulher nos países
muçulmanos;
18.5 Debate a aplicação de guerras como estratégias religiosas.
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19. A poesia da natureza

19.1 Reconhece a importância de Francisco de
Assis não só no universo religioso, como
também no social;
19.2 Compreende a universalidade da mensagem franciscana;
19.3 Percebe o exemplo de amor dado por
Francisco aos excluídos e a toda criação;
19.4 Discute questões ecológicas, sociais e econômicas do mundo atual.

20. Fraternidade e superação da violência

20.1 Reflete sobre os tipos de violência que agridem as diferentes formas de vida;
20.2 Conhece personalidades históricas que
lutaram pela não violência;
20.3 Discute textos sagrados de repúdio à violência;
20.4 Trabalha o reconhecimento da fraternidade
humana;
20.5 Estimula ações de combate à violência.

21. O nascimento da
Luz

21.1 Reflete sobre o significado do Natal;
21.2 Conhece a história do presépio;
21.3 Estimula a gratidão e a solidariedade em
todas as épocas do ano;
21.4 Comemora as conquistas de 2018;
21.5 Celebra o Natal.
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ESPANHOL
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

1.0 Hola, ¿qué tal?

1.1 H1 - Identificar as diferentes linguagens e
seus recursos expressivos como elementos
de caracterização dos sistemas de comunicação.
1.2 H5 – Associar vocábulos e expressões de
um texto em LEM ao seu tema.
1.4 H6 – Utilizar os conhecimentos da LEM e de
seus mecanismos como meio de ampliar as
possibilidades de acesso a informações,
tecnologias e culturas.

2.0 ? Cómo somos?

2.1 H17 – Reconhecer a presença de valores
sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional.
2.2 H28 – Reconhecer a função e o impacto
social das diferentes tecnologias da comunicação e informação.
2.3 H29 – Identificar pela análise de suas linguagens, as tecnologias da comunicação e
informação.
2.4 H30 – Relacionar as tecnologias de comunicação e informação ao desenvolvimento
das sociedades e ao conhecimento que elas
produzem.

3.0 Mi familia

3.1 H5 – Associar vocábulos e expressões de
um texto em LEM ao seu tema.
3.2 H6 - Utilizar os conhecimentos da LEM e de
seus mecanismos como meio de ampliar as
possibilidades de acesso a informações,
tecnologias e culturas.
3.3 H7 – Relacionar um texto em LEM, as estruturas linguísticas, sua função e seu uso social.
3.4 H8 - Reconhecer a importância da produção cultural em LEM como representação
da diversidade cultural e linguística.
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2ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

1.0. Mi familia

1.1 H1 - Identificar as diferentes linguagens e seus
recursos expressivos como elementos de caracterização dos sistemas de comunicação.
1.2 H2 - Recorrer aos conhecimentos sobre as
linguagens dos sistemas de comunicação e
informação para resolver problemas sociais.
1.3 H3 - Relacionar informações geradas nos
sistemas de comunicação e informação, considerando a função social desses sistemas.
1.4 H4 - Reconhecer posições críticas aos usos
sociais que são feitos das linguagens e dos
sistemas de comunicação e informação.

2.0. A la escuela

2.1 H17 - Reconhecer a presença de valores
sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional.
2.2 H20 - Reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a preservação da
memória e da identidade nacional.
2.3 H26 - Relacionar as variedades lingüísticas
a situações específicas de uso social.
2.4 H28 - Reconhecer a função e o impacto
social das diferentes tecnologias da comunicação e informação.

3.0. A la mesa

3.1 H4 - Reconhecer posições críticas aos usos
sociais que são feitos das linguagens e dos
sistemas de comunicação e informação.
3.2 H12 - Reconhecer diferentes funções da
arte, do trabalho da produção dos artistas
em seus meios culturais.
3.3 H13 - Analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos.
3.4 H14 - Reconhecer o valor da diversidade
artística e das inter-relações de elementos
que se apresentam nas manifestações de
vários grupos sociais e étnicos.
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3ª UNIDADE
CONTEÚDOS
1.0. Me gustan los
animales

2.0. Todos los días

3.0. ?Qué están haciendo?
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INDICADORES DE APRENDIZAGEM
1.1 H5 – Associar vocábulos e expressões de um
texto em LEM ao seu tema.
1.2 H18 - Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a
organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos.
1.3 H19 - Analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de interlocução.
1.4 H28 - Reconhecer a função e o impacto
social das diferentes tecnologias da comunicação e informação.
2.1 H9 - Reconhecer as manifestações corporais
de movimento como originárias de necessidades cotidianas de um grupo social.
2.2 H10 - Reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função
das necessidades cinestésicas.
2.3 H21 - Reconhecer em textos de diferentes
gêneros, recursos verbais e não-verbais utilizados com a finalidade de criar e mudar
comportamentos e hábitos.
2.4 H22 - Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos.
3.1 H4 - Reconhecer posições críticas aos usos
sociais que são feitos das linguagens e dos
sistemas de comunicação e informação.
3.2 H12 - Reconhecer diferentes funções da
arte, do trabalho da produção dos artistas
em seus meios culturais.
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FILOSOFIA
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS
O QUE É FILOSOFIA
1.1 A PRIMEIRA AULA
DE FILOSOFIA.
 Ver o mundo

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

1.

1.1. Compreende a importância do ato de filosofar.

1.2 CONHECER O
PENSAMENTO FILOSÓFICO.
 Filosofia por toda
parte

1.2. Entende o conceito de filosofia exposto pelo
filósofo Pitágoras: “ amor à sabedoria”.

1.3 SER FILÓSOFO.
 O que é a filosofia

1.3. Reconhece a filosofia como o ponto de partida para o surgimento de outras áreas do
conhecimento.
1.4. Reconhece o conceito de verdade exposto
pelo filósofos Sócrates e Sofistas.
1.5. Identifica que a filosofia está presente ao
nosso redor de muitas formas.
1.6. Perceber que obras literárias importantes à
humanidade, servem como pano de fundo
para o pensamento filosófico.
1.7. Compreende que filosofar é também um
modo de viver.
1.8. Entende que a filosofia não é uma ciência ,
nem mesmo um conhecimento; não é um
saber a mais: é uma reflexão.

2. O COSMOS, O BEM
E O MAL.
2.1 O CONHECIMENTO PODE
NOS TORNAR PESSOAS MELHORES?
 Ver o ser humano
como um “microMG-2018-guia do estudante-6º ano(0131282018)

2.1. Identifica que o conhecimento serve para
respeitar as pessoas.
2.2. Reconhece que ao obter conhecimento sobre outras culturas, facilita a compreensão
de que as sociedades são diferentes, bem
como os indivíduos que a compõem.
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universo”.

2.3. Percebe que o conhecimento intelectual não
é o único tipo de conhecimento.
2.4. Compreende que o conhecimento obtido
com a vivência e experiência, também são
importantes.
2.5. Reflete sobre o fato de que todo o ser humano é como um microuniverso dentro de
um universo maior.

INDICADORES DE PESQUISA: UTILIZADO NAS
TRÊS UNIDADES, EM
TODAS AS DISCIPLINAS.
5.1 Organização de
ideias para pesquisa

MG-2018-guia do estudante-6º ano(0131282018)

5.1.1. Selecionar no mínimo duas fontes diferentes que tratam sobre o mesmo tema a ser
pesquisado. Sublinha as ideias significativas. Escolhe as que podem ser as ideias
núcleo dos parágrafos a serem escritos.
Escolhe ideias sublinhadas que poderão
fundamentar cada ideia núcleo.
5.1.2. Retomar as ideias selecionadas sem fazer
cópia e escreve sua própria redação, observando os seguintes critérios da organização de ideias (macroes-tutura do texto):
a) Coerência/coesão/textualidade (palavras e frases compõem um todo significativo para os interlocutores- articulação de ideias com clareza e objetividade).
b) Progressão(ordenação dos argumentos
/soma de ideias novas sem repetição)
c) Não contradição (o que é dito em certo
momento, o que é dito depois e o que
coincide com a realidade)
d) Grau de informatividade
e) Hierarquização das ideias
5.1.3. Conhecer os aspectos a serem avaliados
na microestrutura do texto:
a) Fatos linguísticos (acentuação, pontua-
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ção, concordância)
b) Ortografia
c) Apresentação formal (legibilidade da
letra, limpeza, ausência de rasuras,
margem)
d) Não utilização de recursos da oralidade, expressões supérfluas, adjetivos
desnecessários
5.2 Pesquisa descritiva

5.2.1. Realizar atividades de pesquisa utilizando
técnicas para a obtenção de informações
como questionários, entrevistas, observações, buscando descrever as características, propriedades ou relações existentes.
5.2.2. Observa, registra por escrito e descreve
fato(s) ou fenômeno(s) de uma determinada realidade sem manipulá-lo(s): um levantamento visando à apresentação de informações sobre uma determinada realidade e seu contexto.
5.2.3. Analisa os dados coletados em uma determinada realidade e compara com o
que for apresentado da literatura existente,
de forma a refletir sobre a temática da atividade de pesquisa.

5.3 Pesquisa Bibliográfica

5.3.1. Produzir 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.
5.3.2. Desenvolver atividade de pesquisa cumprindo critérios estabelecidos, atendendo à
temática/ ao problema apresentando os
fenômenos / informações, o contexto a ser
pesquisado e identificando autores.

5.4 Pesquisa Histórica

5.4.1. Realizar análise, síntese, comparação e
avaliação de informações para investigar
fatos que já tenham ocorrido, localizando
tempo, espaço, pessoa(s) e versões.
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5.4.2. Utilizar o método descritivo e analítico
para abordar/ comparar fato(s) em estudo, apresentando informações sobre como o(s) referido(s) ocorreu (ram).
5.4.3. Produzir leitura de textos diversos para
descobrir fatos que proporcionarão maior
compreensão e significância de eventos
passados para explicar a situação presente do que está sendo estudado.
5.4.4. Produzir texto proveniente da leitura de
dados, registro ou documentos, devendo
submeter à teste de veracidade (documento de prova), de evidência (informações
que apontem para mesma), a padrões estatísticos (quantidade de informações sobre o objeto de pesquisa) e à compreensão/interpretação clara do passado.
5.5 Pesquisa Filosófica

5.5.1. Realizar 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.

5.6 Pesquisa experimental

5.6.1. Identificar, aplica, avalia as etapas do
método científico, processos/ procedimentos que contribuam para diagnosticar ou
solucionar problemas da ordem socioeconomicoambiental.
5.6.2. Identificar o problema e formula a pergunta a partir da observação de fenômenos, eventos e fatos.
5.6.3. Realizar um tipo de investigação, geralmente em laboratório, onde há manipulação de variáveis que possibilitam o estudo
da relação causa/efeito, trabalhando com
observação, analise, comparação de resultados e registro das descobertas.
5.6.4. Realizar atividade de pesquisa envolvendo
outro (s) sujeito(s) de controle / mediação,
sabendo que a formulação de hipótese

MG-2018-guia do estudante-6º ano(0131282018)

48

explicita e precisa devem ser pré-testadas,
visado à validação da atividade de pesquisa.
5.6.5. Produzir leitura a partir da formulação do
problema a ser pesquisado, elaborando
hipótese(s) a ser(em) submetida (s) à teste
sabendo que a coleta de dado deve ser
confiável do ponto de vista metodológico.
5.7 Estudo de caso

5.7.1. Realizar estudo de um fenômeno ou situação individual em profundidade para obter uma compreensão ampliada sobre outros casos similares.
5.7.2. Analisar os dados, informações sobre o
caso em estudo para avaliar o mérito de
alguma prática programa ou evento.

5.8 WEB-QUEST

5.8.1. Pesquisar em site da internet com roteiros
contendo questões especificadas e critérios, observando o que compõe uma WebQuest:
a) Introdução (orientação sobre atividade
proposta/temática)
b) Tarefa (delimitação do que deve ser
apresentado ao finalizar a pesquisa.
c) Processo delimitação das etapas da tarefa .
d) Recursos (lista do site web de acordo
com o tema)
e) Avaliação (critérios)
f) Conclusão (resumo que leva à reflexão)

5.9 A partir de uma
mediação, procedimentos acadêmicos para elaboração de projetos de
pesquisa.

5.9.1. Desenvolver, a partir de uma mediação,
procedimentos acadêmicos para elaboração de projetos de pesquisa considerando
que:
a) O Tema responde à pergunta o quê? –
(é o objeto a ser investigado, o problema a ser pesquisado/ resolvido)
b) A Justificativa responde às perguntas
por quê e para quem? – (qual é a rela-
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c)
d)
e)
f)
g)

h)

i)
j)
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ção do tema com a realidade do aluno, com o mundo a sua volta, qual a
relevância social?)
O Objetivo responde para quê? – (deve tornar explícito o problema)
A Hipótese – (é como se imagina a
solução do problema)
A Delimitação – (até onde se pretende
conduzir a investigação)
A Revisão Bibliográfica – (o que existe
escrito sobre o assunto a ser pesquisado).
A Metodologia – (explicação da ação
desenvolvida no método (caminho) do
trabalho de pesquisa – método, técnica
e os instrumentos)
O Cronograma – (previsão do tempo
que será gasto na realização do trabalho de acordo com as atividades a serem cumpridas)
O Orçamento – (quanto custará a pesquisa)
As Referências – (as fontes consultadas:
as efetivamente utilizadas e citadas)
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2ª UNIDADE
CONTEÚDOS
2.2 CONHECER UMA
ESCOLA FILOSÓFICA.
 Período
Helenístico.
 Estoicismo.
 O Cinismo de
Diógenes.
2.3 SER SÁBIO
 A harmonia do
cosmos e nossa
conduta.
 A ética que usa
a ordem
cosmica como
referência.
3.

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
2.6. Compreende o período Helenístico.
2.7. Identifica a escola filosófica grega conhecida por estoicismo.
2.8. Reconhece a escola filosófica grega conhecida como cínica.
2.9. Entender o pensamento filosófico de Diógenes.
2.9.1 Identifica como o pensador grego buscou
compreender as leis que existem no cosmos, porque elas podem funcionar como
modelo de conduta.

FELICIDADE E A
PRÁTICA DA VIRTUDE.

3.0. Conclui que devemos controlar nossos sentimentos

3.1 CONTROLANDO
AS EMOÇÕES.
 Ver nossas
expressões

3.1. Entende que as atitudes são influenciadas
por nossos sentimentos.

3.2 CONHECER A VISÃO DA FILOSOFIA
GREGA SOBRE A
ÉTICA.

3.2. Reconhece que o homem tem a capacidade
de sentir e pensar.
3.3. Compreende a Ética de Aristóteles.
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3ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

3.3 SER FELIZ
 A felicidade
como finalidade
de nossas ações.
 A importância
da razão e de
pratocá-la em
nosso dia a dia.

3.3 Entende que a filosofia faz conhecer a realidade a nossa volta.

4.0 VIDA EM COMUNIDADE

4.0 Compreende que os problemas podem ser
resolvidos em conjunto.
4.2 Reflete sobre o conceito de política concebido por Aristóteles, que é a arte e ciência do
bem comum.
4.1 Analisa a importância das leis em uma comunidade.

4.1 AMIGOS DA COMUNIDADE
 Ver as pessoas
em comunidade.
4.2 CONHECER A POLÍTICA, A LEI E A
VIRTUDE
 Declaração dos
direitos do
homem e do
cidadão.

4.2 Entende que as leis para a vida da sociedade
são regras de conduta.

4.3 SER ARGUMENTATIVO
A ação humana é
uma ação política.

4.3 Reflete sobre a declaração dos direitos do
homem e do cidadão, que gerou uma série
de mudanças na sociedade francesa.
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GEOGRAFIA
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

I.1. O espaço geográfico: conceitos básicos.
• O que é Geografia, objeto de
estudo da Geografia, Paisagem, Lugar,
Cultura, Espaço
Natural e Espaço Artificial.

I.1.1 Reconhece, diferencia e inter-relaciona as
principais categorias de análise da Geografia: Espaço Geográfico, Paisagem e Lugar.
I.1.2 Percebe as relações entre o tempo histórico
e o espaço geográfico, entendendo que este último está em constante transformação.
I.1.3. Observa que as transformações no espaço
geográfico são consequências das intervenções humanas (positivas e/ou negativas) – de diferentes grupos étnico-raciais ao longo do tempo histórico.
I.1.4. Compreende, analisa e conceitua as diferentes divisões do espaço geográfico e estabelece comparações.

I.2. O estudo do Universo:
• origem e evolução do Universo
• elementos do
Universo
• a localização da
Terra no Sistema
Solar
• os movimentos
da Terra

I.2.1. Reconhece e conceitua os principais movimentos da Terra e suas consequências.
I.2.2. Compreende a origem e evolução do Universo.
I.2.3. Reconhece o Sistema Solar, identificando,
diferenciando e caracterizando os principais astros que o compõem.
I.2.4. Percebe como o avanço dos objetos tecnológicos contribui para novas descobertas
astronômicas.

I.3. Estudo cartográfico:
• a superfície da
Terra: continentes, oceanos e
mares
• as representações da Terra:
globos e mapas
• os elementos da

I.3.1. Reconhece, conceitua e estabelece diferenciações – escritas e imagéticas – das diversas formas de representação cartográfica
da Terra.
I.3.2. Identifica, conceitua e localiza os continentes, oceanos e mares, através de observação e produção de mapa e globo terrestre.
I.3.3. Organiza, através de classificação, os diferentes tipos de mapas e suas aplicações
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cartografia: título, legenda, fonte e escala
• tipos de mapas
• como se orientar
na superfície terrestre: astros,
rosa dos ventos
e as novas técnicas; hemisfério,
paralelos e meridianos, coordenadas geográficas

práticas.
I.3.4. Reconhece e utiliza as principais técnicas
de localização/orientação cartográfica –
Coordenadas Geográficas, Rosa dos ventos e outras – na tradução de fenômenos
geográficos e afins.
I.3.5. Compreende a importância do título, legenda, fonte e escala para a compreensão
do mapa, utilizando-os corretamente.

I.4. Habilidades – Conteúdos Atitudinais e
Procedimentais

I.4.1. Demonstra capacidade de leitura e compreensão do texto.
I.4.2. Observa, lê e interpreta mapas, gravuras e
tabelas.
I.4.3. Analisa e interpreta letras de músicas,
charges, histórias em quadrinhos etc.
I.4.4. Demonstra capacidade na produção de
mapas.
I.4.5. Demonstra habilidade de trabalhar em
grupo, respeitando, valorizando e interessando-se pela contribuição do colega.
I.4.6. Expõe suas ideias de forma clara e organizada através da expressão oral e escrita.
I.4.7. Comporta-se de acordo com as normas da
escola.
I.4.8. Valoriza as atitudes que conservam a natureza ou minimizam as agressões causadas
pelo homem.

INDICADORES DE PESQUISA: UTILIZADO NAS
TRÊS UNIDADES, EM
TODAS AS DISCIPLINAS.
7.1. Organização de
ideias para pesquisa
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7.1.1. Selecionar no mínimo duas fontes diferentes que tratam sobre o mesmo tema a ser
pesquisado. Sublinha as ideias significativas. Escolhe as que podem ser as ideias
núcleo dos parágrafos a serem escritos.
Escolhe ideias sublinhadas que poderão
fundamentar cada ideia núcleo.
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7.1.2. Retomar as ideias selecionadas sem fazer
cópia e escreve sua própria redação, observando os seguintes critérios da organização de ideias (macroestrutura do texto):
a) Coerência/coesão/textualidade (palavras e frases compõem um todo significativo para os interlocutores- articulação de ideias com clareza e objetividade).
b) Progressão (ordenação dos argumentos /soma de ideias novas sem repetição)
c) Não contradição (o que é dito em certo momento, o que é dito depois e o
que coincide com a realidade)
d) Grau de informatividade
e) Hierarquização das ideias.
7.1.3. Conhecer os aspectos a serem avaliados
na microestrutura do texto:
a) Fatos linguísticos (acentuação, pontuação, concordância)
b) Ortografia
c) Apresentação formal (legibilidade da
letra, limpeza, ausência de rasuras,
margem)
d) Não utilização de recursos da oralidade, expressões supérfluas, adjetivos
desnecessários
7.2. Pesquisa descritiva
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7.2.1. Realizar atividades de pesquisa utilizando
técnicas para a obtenção de informações
como questionários, entrevistas, observações, buscando descrever as características, propriedades ou relações existentes.
7.2.2. Observa, registra por escrito e descreve
fato(s) ou fenômeno(s) de uma determinada realidade sem manipulá-lo(s): um
levantamento visando à apresentação de
informações sobre uma determinada realidade e seu contexto.
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7.2.3. Analisa os dados coletados em uma determinada realidade e compara com o
que for apresentado da literatura existente, de forma a refletir sobre a temática da
atividade de pesquisa.
7.3. Pesquisa Bibliográfica

7.3.1. Produzir 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.
7.3.2. Desenvolver atividade de pesquisa cumprindo critérios estabelecidos, atendendo
à temática/ ao problema apresentando os
fenômenos / informações, o contexto a ser
pesquisado e identificando autores.

7.4. Pesquisa Histórica

7.4.1. Realizar análise, síntese, comparação e
avaliação de informações para investigar
fatos que já tenham ocorrido, localizando
tempo, espaço, pessoa(s) e versões.
7.4.2. Utilizar o método descritivo e analítico
para abordar/ comparar fato(s) em estudo, apresentando informações sobre como o(s) referido(s) ocorreu (ram).
7.4.3. Produzir leitura de textos diversos para
descobrir fatos que proporcionarão maior
compreensão e significância de eventos
passados para explicar a situação presente do que está sendo estudado.
7.4.4. Produzir texto proveniente da leitura de
dados, registro ou documentos, devendo
submeter à teste de veracidade (documento de prova), de evidência (informações
que apontem para mesma), a padrões estatísticos (quantidade de informações sobre o objeto de pesquisa) e à compreensão/interpretação clara do passado.

7.5. Pesquisa Filosófica

7.5.1. Realizar uma analise crítica caracterizada
pela investigação na qual se estabelece
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hipótese, examina e analisa fatos existentes e sintetiza as evidencias dentro de um
modelo teórico estabelecido.
7.6. Pesquisa experimental

7.6.1. Identificar, aplica, avalia as etapas do
método científico, processos/ procedimentos que contribuam para diagnosticar ou
solucionar problemas da ordem socioeconômico e ambiental.
7.6.2. Identificar o problema e formula a pergunta a partir da observação de fenômenos, eventos e fatos.
7.6.3. Realizar um tipo de investigação, geralmente em laboratório, onde há manipulação de variáveis que possibilitam o estudo
da relação causa/efeito, trabalhando com
observação, analise, comparação de resultados e registro das descobertas.
7.6.4. Realizar atividade de pesquisa envolvendo
outro (s) sujeito(s) de controle / mediação,
sabendo que a formulação de hipótese explicita e precisa devem ser pré-testadas, visado à validação da atividade de pesquisa.
7.6.5. Produzir leitura a partir da formulação do
problema a ser pesquisado, elaborando
hipótese(s) a ser(em) submetida (s) à teste
sabendo que a coleta de dado deve ser
confiável do ponto de vista metodológico.

7.7. Estudo de caso

7.7.1. Realizar estudo de um fenômeno ou situação individual em profundidade para obter uma compreensão ampliada sobre outros casos similares.
7.7.2. Analisar os dados, informações sobre o
caso em estudo para avaliar o mérito de
alguma prática programa ou evento.

7.8. WEB-QUEST
7.8.1. Pesquisar em site da internet com roteiros
contendo questões especificadas e critérios, observando o que compõe uma
Web-Quest:
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a) Introdução (orientação sobre atividade
proposta/ temática)
b) Tarefa (delimitação do que deve ser
apresentado ao finalizar a pesquisa.
c) Processo delimitação das etapas da tarefa.
d) Recursos (lista do site web de acordo
com o tema)
e) Avaliação (critérios)
f) Conclusão (resumo que leva à reflexão)
7.9.0 A partir de uma
mediação, procedimentos acadêmicos para elaboração de projetos
de pesquisa.

MG-2018-guia do estudante-6º ano(0131282018)

7.9.1. Desenvolver, a partir de uma mediação,
procedimentos acadêmicos para elaboração
de projetos de pesquisa considerando que:
a) O Tema responde à pergunta o quê? –
(é o objeto a ser investigado, o problema a ser pesquisado/ resolvido)
b) A Justificativa responde às perguntas
por quê e para quem? – (qual é a relação do tema com a realidade do
aluno, com o mundo a sua volta, qual
a relevância social?)
c) O Objetivo responde para quê? – (deve tornar explícito o problema)
d) A Hipótese – (é como se imagina a solução do problema)
e) A Delimitação – (até onde se pretende
conduzir a investigação)
f) A Revisão Bibliográfica – (o que existe escrito sobre o assunto a ser pesquisado).
g) A Metodologia – (explicação da ação
desenvolvida no método (caminho) do
trabalho de pesquisa – método, técnica
e os instrumentos)
h) O Cronograma – (previsão do tempo
que será gasto na realização do trabalho de acordo com as atividades a serem cumpridas)
i) O Orçamento – (quanto custará a
pesquisa)
j) As Referências – (as fontes consultadas: as
efetivamente utilizadas e citadas)
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2ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

II.1. O Relevo Terrestre:
Condições naturais e
ações humanas
• A Estrutura Interna
da Terra;
• A Origem dos
Continentes;
• Geomorfologia
Terrestre e Ações
Antrópicas.

II.1.1. Reconhece os conceitos aplicados às
transformações internas da Terra (Placas Tectônicas) e externas (Intemperismo).
II.1.2. Compreende a origem da formação
dos continentes.
II.1.3. Identifica e caracteriza as camadas
internas da Terra e os diferentes tipos
de rochas
II.1.4. Identifica e caracteriza as unidades
geológicas e de relevo
II.1.5. Caracteriza os agentes formadores e
modeladores do relevo.
II.1.6 Reconhece ações humanas sobre as
diferentes feições geológicas e geomorfológicas do mundo

II.2. Climatologia
• Diferença entre
Tempo e Clima.
• Elementos e Fatores do Clima.
• Zonas térmicas
• Tipos Climáticos
• Clima Urbano

II.2.1. Reconhece os conceitos aplicados aos
aspectos naturais da atmosfera – Tempo e Clima – e aos aspectos artificiais –
Clima Urbano.
II.2.2. Identifica e caracteriza os fatores que
influenciam os elementos climáticos.
II.2.3. Identifica as massas de ar, compreendendo suas dinâmicas sobre o território
nacional.
II.2.4. Reconhece e caracteriza as diferentes
formas de precipitação.
II.2.5. Localiza as zonas térmicas da Terra.
II.2.6. Classifica, caracteriza e localiza os tipos
climáticos do Brasil e do mundo, através da observação e produção de mapas.
II.2.7. Compreende que a ação humana pode
gerar impactos positivos e negativos sobre as condições atmosféricas locais e
globais.
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II.3. Habilidades: Atitudinal e procedimental
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II.3.1. Demonstra capacidade de leitura e
compreensão do texto.
II.3.2. Observa, lê e interpreta mapas, gravuras e tabelas.
II.3.3. Analisa e interpreta letras de músicas,
charges, histórias em quadrinhos etc.
II.3.4. Demonstra capacidade na produção de
mapas.
II.3.5. Demonstra habilidade de trabalhar em
grupo, respeitando, valorizando e interessando-se pela contribuição do colega.
II.3.6. Expõe suas ideias de forma clara e organizada através da expressão oral e
escrita.
II.3.7. Comporta-se de acordo com as normas
da escola.
II.3.8. Valoriza as atitudes que conservam a
natureza ou minimizam as agressões
causadas pelo homem.
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3ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

III.1. Estudo da Vegetação: Considerações naturais e
ações humanas
• As formações
vegetais: tipos e
características.
• Relação Clima
– Vegetação.
 Potenciais paisagísticos e interferências antrópicas

III.1.1.

III.2. A hidrosfera e a
importância da
água para a sociedade
• A distribuição
desigual das
massas liquidas
no planeta.
• As águas continentais.
• Elementos de
um rio.
• Bacias hidrográficas e ações
antrópicas.

III.2.1.

III.1.2.
III.1.3.
III.1.4.
III.1.5.

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

III.2.8
III.2.9

MG-2018-guia do estudante-6º ano(0131282018)

Reconhece e inter-relaciona os conceitos
de Biomas e Geossitemas
Compreende a relação entre Clima e
Vegetação, reconhecendo os diversos tipos
de formações vegetais.
Classifica, caracteriza e localiza as diversas formações vegetais do Brasil, através
da observação e produção de mapa.
Reconhece uma gama de atividades impactantes negativas que reverberam na
perda da qualidade de vida
Valoriza as ações de preservação da
nossa vegetação.
Reconhece e conceitua uma Bacia Hidrográfica.
Compreende a distribuição desigual dos
corpos d’água e suas diferentes intervenções antrópicas.
Reconhece e identifica as partes de um rio.
Diferencia rede fluvial da bacia hidrográfica, conceituando-as.
Identifica, caracteriza e localiza regiões
do globo susceptíveis ao desenvolvimento
natural de bacias hidrográficas
Reconhece o uso diferenciado das riquezas hídricas pelos diferentes grupos étnico-raciais do Brasil
Reconhece a importância da utilização
racional das riquezas ambientais e econômicas das águas doces e oceânicas
(dimensões locais e globais).
Compreende o processo de transformação
dos recursos naturais em atividades econômicas e suas implicações socioespaciais.
Reconhece o papel das atividades industriais nos espaços de características urbanas e rurais.
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HISTÓRIA
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

1.1. O QUE É HISTÓRIA
 Estudar história
 A história também
tem história
 O trabalho do historiador
 As fontes históricas
 Patrimônio Cultural

1.1.1 Identifica como documento histórico todo o
material produzido pelo ser humano ao
longo do tempo.
1.1.2 Assume atitude de preservação dos documentos.
1.1.3 Identifica como documento as fontes escritas e não escritas.
1.1.4 Reconhece a importância do documento
para o ofício do historiador.
1.1.5 Valoriza o patrimônio sociocultural e respeita a sociodiversidade, reconhecendo-os
como direitos dos povos.

1.2. A HISTÓRIA E O
TEMPO
 O tempo passa
 O tempo medido
 Os diferentes calendários
 Os primeiros relógios
 O tempo e o trabalho do historiador
 A divisão tradicional da história

1.2.1 Diferencia o tempo natural do tempo cultural.
1.2.2 Reconhece o tempo cultural como uma
criação humana.
1.2.3 Compreende a noção de tempo e suas
dimensões: duração, sucessão e simultaneidade.
1.2.4 Conceitua tempo cronológico, tempo histórico e periodização.

1.3. O SER HUMANO
EM BUSCA DESUAS
ORIGENS
 De onde viemos
 Origens do ser
humano
 O ser humano:
principal ator da
história
 A pré-história humana

1.3.1 Identifica em fontes diversas o processo de
ocupação dos meios físicos e as relações
da vida humana com a paisagem.
1.3.2 Analisa de maneira crítica as interações da
sociedade com o meio físico, levando em
consideração aspectos históricos e (ou) geográficos.
1.3.3 Relaciona o uso das tecnologias com os
impactos socioambientais em diferentes
contextos histórico-geográficos.
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1.3.4 Reconhece a função dos recursos naturais
na produção do espaço geográfico, relacionando-os com as mudanças provocadas
pelas ações humanas.
1.3.5 Avalia as relações entre preservação e
degradação da vida no planeta nas diferentes escalas.
1.3.6 Diferencia as ideias defendidas pelas teorias Criacionista e Evolucionista acerca da
origem do homem.
1.3.7 Percebe a importância da evolução física e
biológica do homem para o seu desenvolvimento cultural.
1.3.8 Compreende a ação do homem e sua
relação com a natureza.
1.3.9 Distingue a economia coletora da economia produtora, identificando as atividades
econômicas referentes a cada uma.
1.3.10. Relaciona o nomadismo com economia
coletora e com a sobrevivência cotidiana
do ser humano.
1.3.11. Relaciona a sedentarização do homem à
economia produtora e identifica as consequências da sedentarização na organização dos grupos humanos.
1.3.12. Identifica fogo, arte e linguagem como
marcas do homem e como formas de
comunicação e expressão social.
1.3.13. Identifica a África como berço da humanidade.
1.3.14. Compreende o conceito de pré-história.
1.3.15. Assume posicionamento crítico com relação ao período conhecido como préhistória
1.4. DA ALDEIA À CIDADE
 Mudanças na vida
Paleolítica
 A Revolução Neolítica
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1.4.1. Relaciona o desenvolvimento técnico com
o surgimento do excedente e do comércio.
1.4.2. Analisa as condições que explicam o aparecimento das cidades.
1.4.3. Conceitua e caracteriza a cidade.
1.4.4. Compreende o processo de formação do
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O processo de
sedentarização
 A Idade dos Metais
 As primeiras cidades

Estado.
1.4.5. Percebe o uso do Estado como instrumento
de dominação e poder.
1.4.6. Identifica o surgimento da propriedade
privada e das desigualdades sociais.
1.4.7. Percebe que todo poder estabelecido precisa de recursos para manter suas instituições e que esses recursos são fornecidos
pelos cidadãos por meio de taxas, impostos, etc.

1.5. OS PRIMEIROS
HABITANTES DA
AMÉRICA
 As teorias sobre a
ocupação da
América
 A arqueologia e a
Pré-História americana.
 A vida dos primeiros americanos

1.5.1. Entende como se processou a ocupação do
continente americano, identificando as hipóteses que explicam o povoamento da
América.
1.5.2. Destaca o modo de vida dos primeiros
americanos.
1.5.3. Conhece algumas das pesquisas mais
recentes sobre os primeiros habitantes da
terra que se chamaria Brasil.



MG-2018-guia do estudante-6º ano(0131282018)

64

2ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

2.1. MESOPOTÃMIA E
CHINA
 As civilizações fluviais
 A Mesopotâmia
 Livres e escravos
na Mesopotâmia
 Agricultura e comércio
 O poder das divindades
 A China Antiga
 Origens do Império Chinês

2.1.1. Localiza geograficamente as primeiras
civilizações e compreende a relação entre
o meio geográfico e as atividades desenvolvidas por cada povo.
2.1.2. Percebe a importância dos rios para a
sobrevivência humana.
2.1.3. Localiza geograficamente a Bacia Mediterrânea como centro das atividades econômicas desenvolvidas por diversos povos.
2.1.4. Localiza geograficamente o Oriente Próximo, destacando o Crescente Fértil.
2.1.5. Reconhece as diversas formas de relação
de poder e estabelece comparações.
2.1.6. Compreende a diferença entre os termos
centralização e descentralização política.
2.1.7. Caracteriza e diferencia as diferentes
formas de governo.
2.1.8. Compreende a relação entre poder político e religião, para os povos da antiguidade.
2.1.9. Reconhece um regime democrático e as
diversas formas que o povo manifesta seu
poder.
2.1.10. Reconhece a importância de preservar o
patrimônio cultural da Mesopotâmia e da
China antigas, reunido nos países estabelecidos atualmente na região ou guardados em museus do Oriente.

2.2. EGITO E NÚBIA
 O Egito Antigo
 A sociedade egípcia
 As escritas no Egito Antigo
 A religião egípcia
 O conhecimento

2.2.1. Identifica as Civilizações africanas do
Egito e da Núbia com os aspectos sóciopolítico-econômico-religioso no conjunto
das primeiras civilizações.
2.2.2. Compreende a organização da sociedade egípicia, o poder estabelecido pelo faraó e a religiosidade egípcia.
2.2.3. Localiza as civilizações do Oriente Próxi-
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científico
Núbia: terra do
ouro
Kerma: a primeira
capital cuxita
O renascimento
cuxita
Méroe, a nova
capital
O declínio de um
grande reino

2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.

2.3. HEBREUS E FENÍCIOS
 Hebreus: um povo
monoteísta
 De Ur para Canaã
 A escravidão no
Egito
 O período dos Juízes
 O Reino de Israel
 O cativeiro da
Babilônia
 A Diáspora Judaica
 O retorno à Palestina
 Os fenícios

MG-2018-guia do estudante-6º ano(0131282018)

mo bem como os países correspondentes
na atualidade.
Reconhece a diversidade geográfica,
étnica e sociocultural que caracteriza o
continente africano.
Identifica nas civilizações egípcias e núbia
os elementos que permitem classificá-las
como civilizações fluviais
Percebe que a configuração da civilização núbia está diretamente relacionada à
história do Egito Antigo
Identifica as particularidades do Reino de
Cuxe, como a valorização das candaces
e a existência de produtos que fizeram a
riqueza econômica da região.

2.3.1. Relacionar as características geográficas
das áreas ocupadas pelos fenícios ao desenvolvimento histórico deste povo;
2.3.2. Reconhecer o papel dos fenícios na criação do alfabeto;
2.3.4. Identificar os principais momentos da
história dos antigos hebreus;
2.3.5. Reconhecer a Bíblia como principal fonte
de estudo do povo hebreu;
2.3.6. Perceber, diante do exposto acima, as
dificuldades encontradas pelos historiadores;
2.3.7. Reconhecer as tradições judaicas que
sobrevivem até hoje fazendo parte da
memoria histórica e religiosa dom povo
judeu;
2.3.8. Reconhecer no mapa percursos dos deslocamentos dos judeus;
2.3.9. Pesquisar sobre os conflitos entre palestinos e judeus na Palestina atual e percebe
as raízes históricas destas tensões
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3ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

3.1. A CIVILIZAÇÃO
GREGA
 A Grécia Antiga
 A civilização cretense
 A civilização micênica
 A pólis grega
 Atenas, uma pólis
democrática
 Esparta, uma sociedade militarizada
 As Guerras Greco-Pérsicas
 Atenas e o Século
de Péricles
 A Guerra do Peloponeso
 A conquista macedônica

3.1.1. Compreender como se formou a Grécia
em termos de povoamento.
3.1.2. Conceitua e caracteriza a cidade-Estado.
3.1.3. Compreender os conceitos de democracia
e oligarquia e diferenciá-los, a partir das
experiências históricas de Atenas e Esparta
3.1.4. Identificar aspectos da vida privada, da
produção artística, do comportamento e
da linguagem dos antigos gregos.
3.1.5. Comparar a organização política de Esparta com a de Atenas, no século I a. C.,
estabelecendo diferenças e semelhanças.
3.1.6. Estabelece comparações entre o governo e
a sociedade de Esparta e Atenas.
3.1.7. Identifica as causas dos conflitos sociais em
Atenas.
3.1.8. Relaciona as lutas de classe em Atenas ao
surgimento de diferentes experiências políticas.
3.1.9. Diferencia o processo democrático antigamente e hoje.
3.1.10. Percebe semelhanças e diferenças na
democracia da Grécia Antiga e do Brasil
hoje.
3.1.11. Compreende o que é uma constituição e
sua importância.
3.1.12. Compreende o significado do termo cidadania e visualiza esse conceito na ação
diária.
3.1.13. Compreende a diferença entre democracia política, social e econômica.

3.2. CULTURA E COTIDIANO NA GRÉCIA
ANTIGA
 Deuses e heróis
na Grécia

3.2.1. Percebe a presença do legado grego na
sociedade contemporânea.
3.2.2. Percebe o papel da mulher nas sociedades
antigas e estabelece comparação com a
mulher na atualidade.
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Arte e cultura na
Grécia
 A cultura helenística


3.3. A CIVILIZAÇÃO
ROMANA
 Origens de Roma:
lenda e história
 A monarquia romana
 A república romana
 A expansão romana
 A crise agrária
 A crise da República
 A vida cotidiana
em Roma
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3.3.1. Compreende o conceito de república na
antiguidade romana.
3.3.2. Percebe permanências e mudanças do
termo república ao longo da história.
3.3.3. Adota uma postura de respeito e cuidado
com os espaços públicos (res publica –
coisa pública) – ampliação do conceito de
cidadania ativa.
3.3.4. Compreender as versões que buscam
explicar a origem de Roma (revisão do
conceito de mito);
3.3.5. Identifica os povos que migraram para a
Península Itálica;
3.3.6. Percebe a importância dos etruscos do
desenvolvimento romano;
3.3.7. Diferencia os momentos da história política Roma;
3.3.8. Explica a organização política e social no
período monárquico;
3.3.9. Caracteriza o processo de transição monarquia-república
3.3.10. Analisa a importância das instituições na
república romana.
3.3.11. Identifica as conquistas dos plebeus da
república romana
3.3.12. Percebe as questões políticas, econômicas
e sociais decorrentes da concentração da
terra, estabelecendo relações de rupturas
e permanências: valorização da democracia e da participação política.
3.3.13. Problematiza as relações sociais intrínsecas da sociedade romana em seus aspectos mais significativos.
3.3.14. Identifica o domínio e expansão dos romanos a partir da Península Itálica: ênfase nas Guerras Púnicas.
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3.3.15. Compreende os efeitos das conquistas
romanas: ênfase na crise agrária (reflexão sobre Reforma Agrária no Brasil atual)
3.3.16. Compreende a importância da política
do “Pão e Circo” na Roma Antiga e seus
desdobramentos na atualidade.
3.4. EXPANSÃO E CRISE
DO IMPÉRIO ROMANO
 O governo de
Augusto
 O Império depois
de Augusto
 O cristianismo:
uma nova crença
em terras romanas
 A crise do Império
Romano
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3.4.1. Compreende o ambiente político na transição República-Império: estabilidade política, social e prosperidade econômica.
3.4.2. Relaciona o poder dos imperadores à
cultura no período imperial.
3.4.3. Relaciona a disseminação do cristianismo
com a crise o império romano.
3.4.4. Correlaciona o imperialismo romano com
as formas de imperialismo da atualidade.
3.4.5. Identifica os fatores que contribuíram para
a crise do Império romano.
3.4.6. Caracteriza os aspectos econômicos, políticos socioculturais e religiosos do Império
Bizantino
3.4.7. Explica o processo que resultou na crise
da república romana.
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LÍNGUA PORTUGUESA
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

PRODUÇÃO DE LEITURA
1.1. Linha teórico método
lógica:
Produção de Leitura
(Compreensão, interpretação, crítica e Intertextualidade)
* As práticas para desenvolver Competências e Habilidades envolvem:
a) Atribuição de sentidos ao texto a partir
de marcas linguísticas e/ou formais,
analisando a seleção de ideias significativas, implícitos,
relações semânticolexicais, elementos
coesivos, estrutura
do gênero textual,
fatos linguísticos,
relações lógicoargumentativas/organização de
ideias.
b) Leitura/estudo de
textos em linguagem verbal, nãoverbal, mista, oral e
escrita nos gêneros
textuais diversos
(ficcionais e nãoficcionais).
• Os aspectos tipológicos: narrar, des-

1.1.1. Compreende, analisa, relaciona,
interpreta e critica as ideias de um
texto, selecionando as que são significativas, observando os fatores da
textualidade/organização de ideias:
COERÊNCIA/COESÃO (Estruturação
lógico-semântica de um texto para
que palavras e frases componham
um todo significativo para os interlocutores);
PROGESSÃO
(Soma/ordenação de ideais sem repetição); CONTINUIDADE (Ligação entre
as ideias); GRAU DE INFORMATIVIDADE, refletindo sobre valores
humanos/contexto sócio-histórico.
1.1.2. Expressa-se oralmente, com clareza,
entonação e articulação de ideias
adequadas, revelando os conceitos
básicos da textualidade: coerência e
coesão textual.
1.1.3. 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.
1.1.4. 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
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crever, argumentar
e expor são estudados dentro dos gêneros textuais selecionados para a série.
• Em classe: textos
dos livros adotados
e outros selecionados pela professora.
• Extraclasse: textos
selecionados pelo
aluno para a pasta
coletânea e as obras
literárias.

exposição oral com a mediação da/o
professor/a, usando suporte escrito.
1.1.5. Compreende a ORALIDADE 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).
1.1.6. Intertextualiza com linguagens diversas, construindo esclarecimentos a
respeito de equívocos quanto a uma
identidade humana universal.

1.2. Produção de Leitura
(Compreensão/Análise, Interpretação, Crítica e Intertextualidade)
 Seleção de ideias
significativas/organização
de ideias (ideia central e outras que a
fundamentem)
 Implícitos (pressupostos, subentendidos, ideologia,
polifonia, intertextualidade), inferências, fatos e opiniões, contextualidade, características
de estilo, variações
linguísticas.

1.2.1. 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.
1.2.2. 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.
1.2.3. Relaciona valores e sentidos veiculados em um texto não-ficcional e/ou
analítico/opinativo com suas condições de produção, diferenciando
uma mesma informação divulgada
por diferentes fontes e em diferentes
veículos de comunicação.
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1.2.4. 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.
1.2.5. 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.
1.2.6. Seleciona, organiza e interpreta dados/informações/ideias para propor
soluções a partir de uma situaçãoproblema relacionada à temática.
1.2.7. Compara as opiniões/pontos de vista
em dois textos sobre o mesmo tema.
1.2.8. 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.
1.2.9. 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.
1.2.10. Compreende, em um texto, a relação entre um fato e uma opinião
relativa a este fato.
1.2.11. Amplia o acesso a informações
sobre a diversidade da nação brasileira e sobre a recriação das identidades provocada por relações étnico-raciais.
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1.3. Relações semânticolexicais: (sinonímia, antonímia, conotação,
polissemia e denotação e variações linguísticas)

1.3.1. 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.
1.3.2. 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.
1.3.3. 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 textualização; coesão nominal e verbal);

1.4.1. Infere em relação ao conteúdo/contexto a partir do valor sintático-semântico de elementos coesivos,
reconhecendo seus mecanismos básicos: retomada pronominal, repetição, substituição lexical.
1.4.2. Estabelece relação entre os recursos
coesivos, operadores argumentativos
usados pelo autor e sua estratégia
argumentativa (organização da macroestrutura semântica e a articulação entre ideias/relações lógicosemânticas).
1.4.3. Estabelece relações entre partes de
um texto, considerando mecanismos
de concordância verbal e nominal.
1.4.4. Analisa
as
relações
sintáticosemânticas em segmentos do texto
(temporalidade, gradação, disfunção, explicação, causalidade, conclusão,
comparação,
oposição-
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/contraposição, exemplificação, retificação).
1.4.5. 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.
1.5. Estrutura do gênero
textual, suas características estáveis e aspectos tipológicos: narrar, relatar, argumentar/dissertar, expor,
descrever e a organização de ideias: a coerência interna/textualidade, a
progressão, o grau de
informatividade.
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1.5.1. 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 prosa e/ou verso) e os aspectos
tipológicos (os componentes internos
dos gêneros: narrar, relatar, argumentar/dissertar, expor e descrever).
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/DIS-SERTAR 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
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como regulação mútua de comportamentos/procedi-mentos. (Instruções e prescrições).
1.5.3. Compara diferentes textos, construindo um desencadeamento de processo do fortalecimento de identidades e historicidade negada ou distorcida.
1.6. Fatos linguísticos na
construção do texto, o
efeito de sentido, a relação sintático-semântica, o efeito estilístico e
o paralelismo sintático
e semântico.

1.6.1. Compreende o efeito de sentido, o
valor sintático-semântico de determinados fatos linguísticos no texto.
1.6.2. 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. Relações lógicoargumentativas/os tipos de argumentação
(raciocínio): causalidade, demonstração,
pontos positivos e negativos, comparação,
analogia, método dedutivo e indutivo.

1.7.1. Compreende a relação lógicosemântica entre os argumentos de
um texto (causalidade, comparação,
pontos positivos e negativos, demonstração, analogia, método dedutivo e indutivo).
1.7.2. Estabelece 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.

 GÊNEROS TEXTUAIS:
1.8. Poema (figura de linguagem: hipérbole,
onomatopeia, comparação, aliteração) –
Criação Literária (Palavra Vida)
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1.8.1. Produz textos em linguagem pessoal,
subjetiva, plurissignificativa, com
função/ intenção estética da linguagem, recriando a realidade / Oficina
de criação literária / Palavra Vida.
1.8.2. Exercita a expressão e função emoti-
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va da linguagem, evidenciando no
poema a sonoridade, a formação de
imagens e sentido.
1.8.3. Identifica as características de um
poema e reconhece as semelhanças
e diferenças entre gênero.
1.9. Fotografia

1.9.1. Reconhece as características do gênero, buscando compreender a escolha da linguagem e os efeitos de
sentido a partir de: intenção, conteúdo temático, contexto, circunstância
comunicativa, bem como a intenção
de sensibilizar, provocar emoções
e/ou sentimentos.

1.10. Carta

1.10.1. Reconhece as características sócio
comunicativas referentes ao gênero
carta.

2. PRODUÇÃO DE TEXTO
As práticas para desenvolver competências e
habilidades envolvem:
a) Produção de leitura,
analisando gênero
textual, a organização de ideias: coerência 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).
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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 discursivas/parágrafo dissertativo/argumentativo/
coerência e coesão.

2.1.1. Identifica a partir da semântica verbal (comandos verbais) o problema
e/ou situações propostas.
2.1.2. Seleciona os conceitos, princípios
aplicativos à situação (conteúdo(s)
pertinente(s).
2.1.3. Define os aspectos mais relevantes
que devem ser destacados desse(s)
conteúdo(s).
2.1.4. Escolhe um modo ou método de
abordagem da situação (organização de ideias).
2.1.5. Formula a resposta em linguagem
adequada à área do conhecimento
que é objeto da questão (avalia a
microestrutura).

2.2. Poema (figura de linguagem: hipérbole,
onomatopeia, comparação, aliteração) –
Criação Literária (Pala-

2.2.1. Produz textos em linguagem pessoal,
subjetiva, plurissignificativa, com
função/ intenção estética da linguagem, recriando a realidade / Oficina
de criação literária / Palavra Vida.
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vra Vida)

2.2.2. Exercita a expressão e função emotiva da linguagem, evidenciando no
poema a sonoridade, a formação de
imagens e sentido.

2.3. Carta Pessoal (carta
pessoal, cartão postal
e e-mail)

2.3.1. Produz textos narrativos, garantindo
a verossimilhança, articulando adequadamente o tipo de narrador, foco
narrativo, características e ações dos
personagens, aspectos dos cenários
(tempo e espaço) com o tema e o enredo estabelecidos; utilizando técnicas/estratégias da reprodução do diálogo, as estruturas do discurso direto e indireto e o emprego adequado
e contextualizado do verbo de elocução.

2.4. Produções livres em
variadas linguagens
(narrativa ficcional, reconto oral e/ou contação de história etc.).

2.4.1. Produz textos, considerando as suas
funções sociais, atribuição de sentidos, características do gênero, a organização de ideias e os aspectos tipológicos.

3.

FATOS LINGUÍSTICOS
(GRAMÁTICA)
As práticas para desenvolver competências e
habilidades envolvem:
a) Atividade de epilinguagem: compreensão do fato linguístico na perspectiva da enunciação
(a partir do texto,
contexto), observando o valor semântico-discursivo,
estilístico, o efeito
de sentido.
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b) Atividades de metalinguagem: identificar e classificar o
fato linguístico na
construção do texto.
3.1. Variações linguísticas,
adequação linguística:
norma padrão (variedades de prestígio),
preconceito social, tipos de variações e
adequação linguísticas.

3.1.1. Analisa, por meio de questões propostas, a função semântico-estilística
das variedades e adequações linguísticas.
3.1.2. Reconhece o tipo de variação linguística empregada no contexto.

3.2. Concordância nominal
e verbal (durante todo
o processo).

3.2.1. Concorda adequadamente o substantivo com as demais funções morfológicas ligadas a este e a forma
verbal com sujeito simples e composto, dentro de um contexto.

3.3. Linguagem verbal,
não-verbal e mista, interlocutores, a língua e
seus códigos, intencionalidade discursiva,
textos, gêneros e tipologias do discurso.

3.3.1. Reflete sobre a comunicação, reconhecendo os meios que o homem
dispõe para se comunicar, bem como seus códigos, elementos e as
funções da linguagem.
3.3.2. Analisa, por meio de questões propostas, a intencionalidade discursiva,
os gêneros e as tipologias do discurso.

3.4. Frase (tipos de frase).

3.4.1. Percebe a organização das palavras
em enunciados completos, reconhecendo, elaborando e empregando
frases, em variados contextos.
3.4.2. Percebe a importância, elaborando e
reconhecendo os tipos de frases
adequadas na construção de segmentos de ideias e do texto nos variados contextos.
3.4.3. Reflete sobre o uso dos sinais de
pontuação, reconhecendo sua ex-
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pressividade e o sentido.
3.5. Substantivo (ampliação, com classificação
e flexões)

3.5.1. Reconhece a função e a importância
do substantivo na construção do discurso, classificando-o conforme sua
formação e significação, flexionando-os de acordo com a norma culta,
percebendo as diferenças nas variações de grau.
3.5.2. Identifica os efeitos de sentido decorrentes do uso dos substantivos.
3.5.3. Reconhece os substantivos e seus
determinantes em diferentes situações textuais.
3.5.4. Reconhece a importância de selecionar adjetivos e locuções adjetivas na
construção da descrição.

3.6. Estrangeirismo

3.6.1. Conhece e emprega com adequação os estrangeirismo que fazem
parte de nossa língua cotidiana.

3.7. Coesão e Coerência
(introdução)

3.7.1. Apropria-se dos conceitos de coerência e coesão textual.
3.7.2. Emprega adequadamente a coesão
e a coerência.

4. 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 en-

4.0.1. 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.
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volvem:
– o regrado (pesquisa,
análise, comparação
e sistematização).
– o não regrado (autoavaliação, reflexão
sobre a inadequação
ortográfica e dinâmicas com linguagem
não verbal.)
4.1. Desafios ortográficos:
• Emprego das letras
G/J
• Emprego das letras
X / CH

4.1.1. Distingui as letras g/j.
4.1.2. Emprega adequadamente o G ou o
J em um vocábulo.
4.1.3. Distingui as letras x/ch.
4.1.4. Emprega adequadamente o X ou o
CH em um vocábulo.
4.2.3. Compreende as regras de uso de x
(representando o som de /ch/).

5. LITERATURA
As práticas para desenvolver competências e
habilidades envolvem os
conteúdos de Produção
de Leitura.
Obra: “O Pequeno Príncipe”

5.0.1. Criar habilidade de leitura extraclasse para recrear-se e informar-se,
analisando dados da realidade/processo social na construção do
universo ficcional, valorizando a diversidade cultural.
5.0.2. Fazer estudo do texto literário: relações entre produção literária e processo social, procedimentos de construção e recepção de textos.
5.0.3. Produzir leitura de texto literário:
interpretação e representação do
mundo para fortalecimento dos processos de identidade e cidadania.

6. PROCEDIMENTOS ATITUDINAL
As sequências didáticas
planejadas para os conteúdos de Língua Portuguesa permitem traba-

6.0.1. Perceber e criticar a realidade que o
cerca com discernimento.
6.0.2. Revelar interesse/busca pelo conhecimento.
6.0.3. Saber ouvir, respeitar e compartilhar
diferentes opiniões, demonstrando
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lhar conteúdos atitudinais, desenvolvendo os
valores humanos, princípios que fundamentam a
consciência humana:
amor, verdade, ação
correta, paz e nãoviolência.
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habilidade de trabalhar/estar em
grupo.
6.0.4. Desenvolver/exercitar atitudes de
interação, cooperação e solidariedade em convívio coletivo, superando
a indiferença, injustiça e desqualificação.
6.0.5. Revelar aceitação/respeito às diferenças (de opinião, cultural, física, religiosa, social, étnica etc.), combatendo
a privação e a violação de direito autoral.
6.0.6. Demonstrar autocontrole e concentração.
6.0.7. Valorizar a habilidade de autoanálise, sinceridade/honestidade e coerência.
6.0.8. Conscientizar-se sobre o preconceito
linguístico existente em relação a certas variedades como elemento determinante de “discriminação” de
seus usuários.
6.0.9. Preocupar-se em exercitar o espírito
de liderança e administração de atividades (datas, horários, divisão de
tarefas, elaboração de material, seleção de recursos, etc.).
6.0.10. Exercitar a ética nas diversas situações envolvendo as relações interpessoais, inclusive respeitando os
direitos autorais.
6.0.11. Desenvolver o valor não-violência,
através do uso adequado do tempo, do dinheiro, da energia vital,
do
conhecimento,
valorizando/respeitando a ecologia/meio
ambiente.
6.0.12. Demonstrar ser consciente de seu
papel de aluno, comportando-se
adequadamente para o crescimento do grupo.
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6.0.13. Reconhecer a igualdade básica de
pessoa humana como sujeito de direito, 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.
6.0.14. Desconstruir por meio de questionamentos e análises críticas, objetivando eliminar conceitos, ideias.
6.0.15. Refletir sobre a superação da indiferença, injustiça e desqualificação
com que os negros e povos indígenas e também as classes populares
são comumente tratados.
6.0.16. 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.
INDICADORES DE PESQUISA: UTILIZADO NAS TRÊS
UNIDADES, EM TODAS AS
DISCIPLINAS.
7.1. Organização de ideias
para pesquisa
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7.1.1. Selecionar no mínimo duas fontes
diferentes que tratam sobre o mesmo
tema a ser pesquisado. Sublinha as
ideias significativas. Escolhe as que
podem ser as ideias núcleo dos parágrafos a serem escritos. Escolhe
ideias sublinhadas que poderão fundamentar cada ideia núcleo.
7.1.2. Retomar as ideias selecionadas sem
fazer cópia e escreve sua própria redação, observando os seguintes critérios da organização de ideias (ma-
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croestrutura do texto):
a) Coerência/coesão/textualidade
(palavras e frases compõem um
todo significativo para os interlocutores - articulação de ideias
com clareza e objetividade).
b) Progressão (ordenação dos argumentos/soma de ideias novas
sem repetição).
c) Não contradição (o que é dito em
certo momento, o que é dito depois e o que coincide com a realidade).
d) Grau de informatividade.
e) Hierarquização das ideias.
7.1.3. Conhecer os aspectos a serem avaliados na microestrutura do texto:
a) Fatos linguísticos ( acentuação,
pontuação , concordância).
b) Ortografia.
c) Apresentação formal (legibilidade
da letra, limpeza, ausência de rasuras, margem).
d) Não utilização de recursos da
oralidade, expressões supérfluas,
adjetivos desnecessários.
7.2. Pesquisa Descritiva
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7.2.1. Realizar atividades de pesquisa utilizando técnicas para a obtenção de
informações como questionários, entrevistas, observações, buscando descrever as características, propriedades ou relações existentes.
7.2.2. Observa, registra por escrito e descreve fato(s) ou fenômeno(s) de uma
determinada realidade sem manipulá-lo(s): um levantamento visando à
apresentação de informações sobre
uma determinada realidade e seu
contexto.
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7.2.3. Analisa os dados coletados em uma
determinada realidade e compara
com o que for apresentado da literatura existente, de forma a refletir sobre a temática da atividade de pesquisa.
7.3. Pesquisa Bibliográfica

7.3.1. Produzir 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.
7.3.2. Desenvolver atividade de pesquisa
cumprindo critérios estabelecidos,
atendendo à temática/ao problema
apresentando
os
fenômenos/informações, o contexto a ser
pesquisado e identificando autores.

7.4. Pesquisa Histórica

7.4.1. Realizar análise, síntese, comparação
e avaliação de informações para investigar fatos que já tenham ocorrido, localizando tempo, espaço, pessoa(s) e versões.
7.4.2. Utilizar o método descritivo e analítico para abordar/comparar fato(s) em
estudo, apresentando informações
sobre como o(s) referido(s) ocorreu(ram).
7.4.3. Produzir leitura de textos diversos
para descobrir fatos que proporcionarão maior compreensão e significância de eventos passados para explicar a situação presente do que está sendo estudado.
7.4.4. Produzir texto proveniente da leitura
de dados, registro ou documentos,
devendo submeter à teste de veracidade (documento de prova), de evidência (informações que apontem
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para mesma), a padrões estatísticos
(quantidade de informações sobre o
objeto de pesquisa) e à compreensão/interpretação clara do passado
7.5. Pesquisa Filosófica

7.5.1. Realizar uma análise crítica caracterizada pela investigação na qual se estabelece hipótese, examina e analisa
fatos existentes e sintetiza as evidências dentro de um modelo teórico estabelecido

7.6. Pesquisa Experimental

7.6.1. Identificar, aplica, avalia as etapas
do
método
científico,
processos/procedimentos que contribuam
para diagnosticar ou solucionar problemas da ordem socioeconomicoambiental.
7.6.2. Identificar o problema e formula a
pergunta a partir da observação de
fenômenos, eventos e fatos.
7.6.3. Realizar um tipo de investigação,
geralmente em laboratório, onde há
manipulação de variáveis que possibilitam o estudo da relação causa/efeito, trabalhando com observação, análise, comparação de resultados e registro das descobertas.
7.6.4. Realizar atividade de pesquisa envolvendo outro(s) sujeito(s) de controle/mediação, sabendo que a formulação de hipótese explícita e precisa
devem ser pré-testadas, visado à validação da atividade de pesquisa.
7.6.5. Produzir leitura a partir da formulação do problema a ser pesquisado,
elaborando hipótese(s) a ser(em)
submetida(s) à teste, sabendo que a
coleta de dado deve ser confiável do
ponto de vista metodológico.
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7.7. Estudo de Caso

7.7.1. Realizar estudo de um fenômeno ou
situação individual em profundidade
para obter uma compreensão ampliada sobre outros casos similares.
7.7.2. Analisar os dados, informações sobre
o caso em estudo para avaliar o mérito de alguma prática programa ou
evento.

7.8. WEB-QUEST

7.8.1. Pesquisar em site da internet com
roteiros contendo questões especificadas e critérios, observando o que
compõe uma Web-Quest:
a) Introdução (orientação sobre atividade proposta/temática).
b) Tarefa (delimitação do que deve
ser apresentado ao finalizar a
pesquisa).
c) Processo delimitação das etapas
da tarefa.
d) Recursos (lista do site web de
acordo com o tema).
e) Avaliação (critérios).
f) Conclusão (resumo que leva à reflexão).

7.9. A partir de uma mediação, procedimentos
acadêmicos para elaboração de projetos de
pesquisa.

7.9.1. Desenvolver, a partir de uma mediação, procedimentos acadêmicos para
elaboração de projetos de pesquisa
considerando que:
a) O Tema responde à pergunta o
quê? – (é o objeto a ser investigado, o problema a ser pesquisado/
resolvido).
b) A Justificativa responde às perguntas por quê e para quem? –
(qual é a relação do tema com a
realidade do aluno, com o mundo
a sua volta, qual a relevância social?).
c) O Objetivo responde à pergunta

MG-2018-guia do estudante-6º ano(0131282018)

87

d)
e)
f)
g)

h)

i)
j)
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para quê? – (deve tornar explícito
o problema).
A Hipótese – (é como se imagina
a solução do problema).
A Delimitação – (até onde se pretende conduzir a investigação).
A Revisão Bibliográfica – (o que
existe escrito sobre o assunto a ser
pesquisado).
A Metodologia – (explicação da
ação desenvolvida no método
(caminho) do trabalho de pesquisa – método, técnica e os instrumentos)
O Cronograma – (previsão do
tempo que será gasto na realização do trabalho de acordo com
as atividades a serem cumpridas).
O Orçamento – (quanto custará a
pesquisa).
As Referências – (as fontes consultadas: as efetivamente utilizadas
e citadas).
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2ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

PRODUÇÃO DE LEITURA
1.1. Linha teórico método lógica:
Produção de Leitura (Compreensão,
interpretação, crítica e Intertextualidade)
* As práticas para
desenvolver Competências e Habilidades envolvem:
a) Atribuição de
sentidos 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 lógicoargumentativas/organização de ideias.
b) Leitura/estudo
de textos em
linguagem verbal, não-

1.1.1. Compreende, analisa, relaciona, interpreta e critica as ideias de um texto, selecionando as que são significativas, observando os fatores da textualidade/organização de ideias: COERÊNCIA/COESÃO
(Estruturação
lógicosemântica de um texto para que palavras
e frases componham um todo significativo para os interlocutores); PROGESSÃO
(Soma/ordenação de ideais sem repetição); CONTINUIDADE (Ligação entre as
ideias); GRAU DE INFORMATIVIDADE,
refletindo
sobre
valores
humanos/contexto sócio-histórico.
1.1.2. Expressa-se oralmente, com clareza,
entonação e articulação de ideias adequadas, revelando os conceitos básicos
da textualidade: coerência e coesão textual.
1.1.3. 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.
1.1.4. 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
professor/a, usando suporte escrito.
1.1.5. Compreende a ORALIDADE como uma
prática social interativa que se apresenta
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verbal, mista,
oral e escrita
nos gêneros
textuais diversos (ficcionais e
não-ficcionais).
• Os aspectos tipológicos: narrar, descrever,
argumentar e
expor são estudados dentro
dos gêneros
textuais selecionados para a
série.
• Em classe: textos dos livros
adotados e outros selecionados pela professora.
• Extraclasse: textos selecionados pelo aluno
para a pasta
coletânea e as
obras literárias.

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).
1.1.6. Intertextualiza com linguagens diversas,
construindo esclarecimentos a respeito de
equívocos quanto a uma identidade humana universal.

1.2. Produção de Leitura
(Compreensão/Análise, Interpretação, Crítica
e Intertextualidade)
 Seleção de
ideias significativas / organização de ideias
(ideia central e
outras que a
fundamentem)

1.2.1. 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.
1.2.2. 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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Implícitos
(pressupostos,
subentendidos,
ideologia, polifonia, intertextualidade), inferências, fatos
e opiniões,
contextualidade, características de estilo,
variações linguísticas.
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1.2.3. Relaciona valores e sentidos veiculados
em um texto não-ficcional e/ou analítico/opinativo com suas condições de produção, diferenciando uma mesma informação divulgada por diferentes fontes e
em diferentes veículos de comunicação.
1.2.4. 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.
1.2.5. 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.
1.2.6. Seleciona, organiza e interpreta dados/informa-ções/ideias para propor soluções a partir de uma situaçãoproblema relacionada à temática.
1.2.7. Compara as opiniões/pontos de vista em
dois textos sobre o mesmo tema.
1.2.8. 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.
1.2.9. 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.
1.2.10. Compreende, em um texto, a relação
entre um fato e uma opinião relativa a
este fato.
1.2.11. Amplia o acesso a informações sobre a
diversidade da nação brasileira e sobre
a recriação das identidades provocada
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por relações étnico-raciais.
1.3. Relações semântico-lexicais: (sinonímia, antonímia,
conotação, polissemia e denotação e variações
linguísticas).

1.3.1. 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.
1.3.2. 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.
1.3.3. 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 textualização;
coesão nominal e
verbal).

1.4.1. Infere em relação ao conteúdo/contexto
a partir do valor sintático-semântico de
elementos coesivos, reconhecendo seus
mecanismos básicos: retomada pronominal, repetição, substituição lexical.
1.4.2. Estabelece relação entre os recursos coesivos, operadores argumentativos usados
pelo autor e sua estratégia argumentativa (organização da macroestrutura semântica e a articulação entre ideias/relações lógico-semânticas).
1.4.3. Estabelece relações entre partes de um
texto, considerando mecanismos de concordância verbal e nominal.
1.4.4. Analisa as relações sintático-semânticas
em segmentos do texto (temporalidade,
gradação, disfunção, explicação, causalidade, conclusão, comparação, oposição/contraposição, exemplificação, retificação).
1.4.5. Faz reflexão sobre o uso dos recursos
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linguísticos em processos de coesão textual, elementos de articulação das sequências dos textos ou da construção da
macroestrutura do texto.
1.5. Estrutura do gênero textual, suas características estáveis e aspectos tipológicos: narrar,
relatar, argumentar/dissertar, expor, descrever e a
organização de
ideias: a coerência
interna/textualidade, a
progressão, o
grau de informatividade.
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1.5.1. 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 prosa e/ou verso) e os aspectos tipológicos (os componentes internos dos gêneros:
narrar,
relatar,
argumentar/dissertar, expor e descrever).
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/procedi-mentos. (Instruções e
prescrições).
1.5.3. Compara diferentes textos, construindo
um desencadeamento de processo do

93

fortalecimento de identidades e historicidade negada ou distorcida.
1.6. Fatos linguísticos
na construção do
texto, o efeito de
sentido, a relação
sintático-semântica, o efeito estilístico e o paralelismo sintático e
semântico.

1.6.1. Compreende o efeito de sentido, o valor
sintático-semântico de determinados fatos linguísticos no texto.
1.6.2. 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. Relações lógicoargumentativas/os
tipos de argumentação (raciocínio):
causalidade, demonstração, pontos
positivos e negativos, comparação,
analogia, método
dedutivo e indutivo.

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

 GÊNEROS TEXTUAIS:
1.8. Poema (figura de
linguagem: hipérbole, onomatopeia, comparação,
aliteração) – Criação Literária (Palavra Vida)

1.9. Conto
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1.8.1. Produz textos em linguagem pessoal,
subjetiva, plurissignificativa, com função/
intenção estética da linguagem, recriando a realidade / Oficina de criação literária / Palavra Vida.
1.8.2. Exercita a expressão e função emotiva da
linguagem, evidenciando no poema a
sonoridade, a formação de imagens e
sentido.
1.9.1. Reconhece semelhanças e diferenças
entre gêneros do narrar, comparando
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escolhas de linguagem e efeitos de sentido a partir de: intenção, conteúdo temático, contexto, circunstância comunicativa.
1.9.2. Reconhece o predomínio de um tipo de
sequência de base no gênero conto,
apropriando-se das particularidades organizacionais e funcionais.
1.9.3. Reconhece os efeitos produzidos pelo uso
verbal, em prosa, com a intenção de
sensibilizar, provocar emoções e sentimentos.
1.10. Reportagem

1.10.1. Reconhece as características sócio comunicativas referentes ao gênero reportagem.
1.10.2. Reconhece a reportagem como gênero
do relato e do argumento na sua especificidade.

1.11.

1.11.1. Reconhece o predomínio de um tipo de
sequência de base no gênero crônica,
apropriando-se das particularidades
organizacionais e funcionais.

Crônica

2. PRODUÇÃO DE
TEXTO
As práticas para
desenvolver competências e habilidades envolvem:
a) Produção de leitura, analisando
gênero textual, a
organização de
ideias: coerência
interna, continuidade, progressão, nãocontradição, articulação de arMG-2018-guia do estudante-6º ano(0131282018)
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gumentos/ 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
discursivas/Parágrafo dissertativo/argumentativo/coerência e
coesão.
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2.1.0. Identifica a partir da semântica verbal
(comandos verbais) o problema e/ou situações propostas.
2.1.1. Seleciona os conceitos, princípios aplicativos à situação (conteúdo(s) pertinente(s).
2.1.2. Define os aspectos mais relevantes que
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devem ser destacados desse(s) conteúdo(s).
2.1.3. Escolhe um modo ou método de abordagem da situação (organização de
ideias).
2.1.4. Formula a resposta em linguagem adequada à área do conhecimento que é
objeto da questão (avalia a microestrutura).
2.2. Conto maravilhoso

2.2.1. Produz textos de acordo com as características do gênero conto, apropriando-se
das particularidades organizacionais e
funcionais.

2.3. Fábula.

2.3.1. Produz textos de acordo com as características do gênero fábula, levando em
consideração a sua função social.

2.4. Produções livres
em variadas linguagens (narrativa
ficcional, reconto
oral e/ou contação de história
etc.).

2.4.1. Produz textos, considerando as suas funções sociais, atribuição de sentidos, características do gênero, a organização de
ideias e os aspectos tipológicos.

1. FATOS LINGUÍSTICOS (GRAMÁTICA)
As práticas para
desenvolver competências e habilidades envolvem:
a) Atividade de epilinguagem:
Compreensão
do fato linguístico na perspectiva da enunciação (a partir
MG-2018-guia do estudante-6º ano(0131282018)
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do texto, contexto), observando
o valor semânticodiscursivo, estilístico, o efeito de
sentido.
b) Atividades de metalinguagem:
identificar o fato
linguístico na
construção do
texto.
3.1. Variações linguísticas (reflexão durante o processo)

3.1.1. Analisa, por meio de questões propostas,
a função semântico-estilística das variedades e adequações linguísticas.
3.1.2. Reconhece o tipo de variação linguística
empregada no contexto.

3.2. Concordância nominal e verbal (reflexão durante o
processo)

3.2.1. Concorda adequadamente o substantivo
com as demais funções morfológicas ligadas a este e a forma verbal com o sujeito
simples e composto, dentro de um contexto.

3.3. Adjetivo

3.3.1. Reconhece a função e a importância do
adjetivo na construção do discurso, classificando-o conforme sua formação e
significação, flexionando-os de acordo
com a norma culta, percebendo as diferenças nas variações de grau.
3.3.2. Identifica os efeitos de sentido decorrentes do uso dos adjetivos.

3.4. Artigo (ampliação
com classificação
e flexões).

3.4.1. Compreende e explica a função semântico-estilística das palavras que podem definir ou indefinir o substantivo, identificando-as, flexionando-as (quanto ao gênero e o número), atribuindo sentido(s)
aos mesmos, na construção do texto.
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3.5. Numeral (ampliação com classificação e flexão).

3.5.1. Compreende e explica a função semântico-estilística das palavras que expressam a ideia de quantidade ou posição
numa determinada sequência, identificando-as, classificando-as, flexionandoas, atribuindo sentido(s) aos mesmos, na
construção do texto.
3.5.2. Identifica e emprega adequadamente
palavras que ligam duas outras de forma que o sentido da primeira seja completado pela segunda.

3.6. Fonema e Letra

3.6.1. Compreende a relação grafia/som.
3.6.2. Identifica os tipos de fonema presente na
língua portuguesa.

3.7. Encontro consonantal e Dígrafo

3.7.1. Diferencia encontros consonantais e dígrafos.

3.8. Encontro Vocálico

3.8.1. Diferencia encontros vocálicos ditongo,
tritongo e hiato.
3.8.2. Diferencia uma vogal de uma semivogal.

3.9. Divisão silábica

3.9.1. Reconhece e emprega os princípios da
divisão silábica.

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”

4.0.1. 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.
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específicas.
* As práticas para
desenvolver
competências e
habilidades envolvem:
– o regrado
(pesquisa, análise, comparação
e sistematização).
– o não-regrado
(auto-avaliação,
reflexão sobre a
inadequação ortográfica e dinâmicas com
linguagem não
verbal.
– desafios ortográficos:
mais/mas –
meio/meia e palavras e/ou expressões relacionadas às dificuldades ortográficas apresentadas
pelo grupo.
4.1. Acentuação I:
acento gráfico,
monossílabos tônicos e oxítona)

4.1.1. Reconhece e usa as regras de acentuação.
4.1.2. Reconhece a sílaba tônica e classifica
quanto a sua posição.
4.1.3. Infere as regras de acentuação a partir
da sílaba tônica.

4.2. Acentuação II
(paroxítona, proparoxítona)

4.2.1. Acentua adequadamente os vocábulos,
baseando-se nas regras de acentuação,
fazendo reflexão sobre a divisão silábica.
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5. LITERATURA
Obras literárias a
serem indicadas durante planejamento
vertical.
Obra literária: “Tem
lagartixa no computador”.

5.1.0. O trabalho será estruturado e organizado de acordo com o livro literário adotado por trimestre.
O projeto literário deverá ser apresentado por escrito e com todas as etapas definidas no início do ano letivo.
5.1.1. Faz estudo do texto literário: relações
entre produção literária e processo social, procedimentos de construção e recepção de textos.
5.1.2. Produz leitura de texto literário: interpretação e representação do mundo para
fortalecimento dos processos de identidade e cidadania.

6. PROCEDIMENTOS
ATITUDINAL
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
não-violência.

6.1.1. Perceber e criticar a realidade que o
cerca com discernimento.
6.1.2. Revelar interesse/busca pelo conhecimento.
6.1.3. Saber ouvir, respeitar e compartilhar
diferentes opiniões, demonstrando habilidade de trabalhar/estar em grupo.
6.1.4. Desenvolver/exercitar atitudes de interação, cooperação e solidariedade em
convívio coletivo, superando a indiferença, injustiça e desqualificação.
6.1.5. Revelar aceitação/respeito às diferenças
(de opinião, cultural, física, religiosa, social, étnica etc.), combatendo a privação
e a violação de direito autoral.
6.1.6. Demonstrar autocontrole e concentração.
6.1.7. Valorizar a habilidade de autoanálise,
sinceridade/honestidade e coerência.
6.1.8. Conscientizar-se sobre o preconceito
linguístico existente em relação a certas
variedades como elemento determinante
de “discriminação” de seus usuários.
6.1.9. Preocupar-se em exercitar o espírito de
liderança e administração de atividades
(datas, horários, divisão de tarefas, elaboração de material, seleção de recursos, etc.).
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INDICADORES DE
PESQUISA: UTILIZADO
NAS TRÊS UNIDADES,
EM TODAS AS DISCIPLINAS.
7.1. Organização de
ideias para pesquisa
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6.1.10. Exercitar a ética nas diversas situações
envolvendo as relações interpessoais, inclusive respeitando os direitos autorais.
6.1.11. Desenvolver o valor não-violência,
através do uso adequado do tempo, do
dinheiro, da energia vital, do conhecimento, valorizando/respeitando a ecologia/meio ambiente.
6.1.12. Demonstrar ser consciente de seu papel
de aluno, comportando-se adequadamente para o crescimento do grupo.
6.1.13. Reconhecer a igualdade básica de pessoa humana como sujeito de direito,
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.
6.1.14. Desconstruir por meio de questionamentos e análises críticas, objetivando
eliminar conceitos, ideias.
6.1.15. Refletir sobre a superação da indiferença, injustiça e desqualificação com que
os negros e povos indígenas e também
as classes populares são comumente
tratados.
6.1.16. 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.
7.1.1. Selecionar no mínimo duas fontes diferentes que tratam sobre o mesmo tema a
ser pesquisado. Sublinha as ideias significativas. Escolhe as que podem ser as
ideias núcleo dos parágrafos a serem escritos. Escolhe ideias sublinhadas que
poderão fundamentar cada ideia núcleo.
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7.1.2. Retomar as ideias selecionadas sem fazer
cópia e escreve sua própria redação, observando os seguintes critérios da organização de ideias (macroestrutura do texto):
a) Coerência/coesão/textualidade (palavras e frases compõem um todo significativo para os interlocutores - articulação de ideias com clareza e objetividade).
b) Progressão (ordenação dos argumentos/soma de ideias novas sem repetição).
c) Não contradição (o que é dito em certo momento, o que é dito depois e o
que coincide com a realidade).
d) Grau de informatividade.
e) Hierarquização das ideias.
7.1.3. Conhecer os aspectos a serem avaliados
na microestrutura do texto:
a) Fatos linguísticos (acentuação, pontuação, concordância).
b) Ortografia.
c) Apresentação formal (legibilidade da
letra, limpeza, ausência de rasuras,
margem).
d) Não utilização de recursos da oralidade, expressões supérfluas, adjetivos
desnecessários.
7.2. Pesquisa Descritiva
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7.2.1. Realizar atividades de pesquisa utilizando
técnicas para a obtenção de informações
como questionários, entrevistas, observações, buscando descrever as características, propriedades ou relações existentes.
7.2.2. Observa, registra por escrito e descreve
fato(s) ou fenômeno(s) de uma determinada realidade sem manipulá-lo(s): um
levantamento visando à apresentação de
informações sobre uma determinada
realidade e seu contexto.
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7.2.3. Analisa os dados coletados em uma determinada realidade e compara com o
que for apresentado da literatura existente, de forma a refletir sobre a temática
da atividade de pesquisa.
7.3. Pesquisa Bibliográfica

7.3.1. Produzir 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.
7.3.2. Desenvolver atividade de pesquisa cumprindo critérios estabelecidos, atendendo
à temática/ao problema apresentando os
fenômenos/informações, o contexto a ser
pesquisado e identificando autores.

7.4. Pesquisa Histórica

7.4.1. Realizar análise, síntese, comparação e
avaliação de informações para investigar
fatos que já tenham ocorrido, localizando tempo, espaço, pessoa(s) e versões.
7.4.2. Utilizar o método descritivo e analítico
para abordar/comparar fato(s) em estudo, apresentando informações sobre
como o(s) referido(s) ocorreu(ram).
7.4.3. Produzir leitura de textos diversos para
descobrir fatos que proporcionarão maior compreensão e significância de eventos passados para explicar a situação
presente do que está sendo estudado.
7.4.4. Produzir texto proveniente da leitura de
dados, registro ou documentos, devendo
submeter à teste de veracidade (documento de prova), de evidência (informações que apontem para mesma), a padrões estatísticos (quantidade de informações sobre o objeto de pesquisa) e à
compreensão/interpretação clara do
passado.
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7.5. Pesquisa Filosófica

7.5.1. Realizar uma análise crítica caracterizada
pela investigação na qual se estabelece
hipótese, examina e analisa fatos existentes e sintetiza as evidências dentro de
um modelo teórico estabelecido

7.6. Pesquisa Experimental

7.6.1. Identificar, aplica, avalia as etapas do
método
científico,
processos/procedimentos que contribuam para
diagnosticar ou solucionar problemas da
ordem socioeconomicoambiental.
7.6.2. Identificar o problema e formula a pergunta a partir da observação de fenômenos, eventos e fatos.
7.6.3. Realizar um tipo de investigação, geralmente em laboratório, onde há manipulação de variáveis que possibilitam o estudo da relação causa/efeito, trabalhando com observação, análise, comparação de resultados e registro das descobertas.
7.6.4. Realizar atividade de pesquisa envolvendo outro(s) sujeito(s) de controle/mediação, sabendo que a formulação
de hipótese explícita e precisa devem ser
pré-testadas, visado à validação da atividade de pesquisa.
7.6.5. Produzir leitura a partir da formulação
do problema a ser pesquisado, elaborando hipótese(s) a ser(em) submetida(s)
à teste, sabendo que a coleta de dado
deve ser confiável do ponto de vista metodológico.

7.7. Estudo de Caso

7.7.1. Realizar estudo de um fenômeno ou situação individual em profundidade para
obter uma compreensão ampliada sobre
outros casos similares.
7.7.2. Analisar os dados, informações sobre o
caso em estudo para avaliar o mérito de
alguma prática programa ou evento.
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7.8. WEB-QUEST

7.9. A partir de uma
mediação, procedimentos acadêmicos para elaboração de projetos
de pesquisa.
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7.8.1. Pesquisar em site da internet com roteiros
contendo questões especificadas e critérios, observando o que compõe uma
Web-Quest:
a) Introdução (orientação sobre atividade proposta/temática).
b) Tarefa (delimitação do que deve ser
apresentado ao finalizar a pesquisa).
c) Processo delimitação das etapas da
tarefa.
d) Recursos (lista do site web de acordo
com o tema).
e) Avaliação (critérios).
f) Conclusão (resumo que leva à reflexão).
7.9.1. Desenvolver, a partir de uma mediação,
procedimentos acadêmicos para elaboração de projetos de pesquisa considerando que:
a) O Tema responde à pergunta o quê?
– (é o objeto a ser investigado, o problema a ser pesquisado/ resolvido).
b) A Justificativa responde às perguntas
por quê e para quem? – (qual é a relação do tema com a realidade do
aluno, com o mundo a sua volta, qual
a relevância social?).
c) O Objetivo responde à pergunta para
quê? – (deve tornar explícito o problema).
d) A Hipótese – (é como se imagina a
solução do problema).
e) A Delimitação – (até onde se pretende
conduzir a investigação).
f) A Revisão Bibliográfica – (o que existe
escrito sobre o assunto a ser pesquisado).
g) A Metodologia – (explicação da ação
desenvolvida no método (caminho) do
trabalho de pesquisa – método, técnica e os instrumentos)
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h) O Cronograma – (previsão do tempo
que será gasto na realização do trabalho de acordo com as atividades a
serem cumpridas).
i) O Orçamento – (quanto custará a
pesquisa).
j) As Referências – (as fontes consultadas: as efetivamente utilizadas e citadas).

3ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

PRODUÇÃO DE LEITURA
1.1. Linha teórico método lógica:
Produção de Leitura (Compreensão,
interpretação, crítica e Intertextualidade)
* As práticas para
desenvolver
Competências e
Habilidades envolvem:
a) Atribuição de
sentidos 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 texMG-2018-guia do estudante-6º ano(0131282018)

1.1.1. Compreende, analisa, relaciona, interpreta e critica as ideias de um texto, selecionando as que são significativas, observando os fatores da textualidade/organização de ideias: COERÊNCIA/COESÃO
(Estruturação
lógicosemântica de um texto para que palavras
e frases componham um todo significativo para os interlocutores); PROGESSÃO
(Soma/ordenação de ideais sem repetição); CONTINUIDADE (Ligação entre as
ideias); GRAU DE INFORMATIVIDADE,
refletindo
sobre
valores
humanos/contexto sócio-histórico.
1.1.2. Expressa-se oralmente, com clareza,
entonação e articulação de ideias adequadas, revelando os conceitos básicos
da textualidade: coerência e coesão textual.
1.1.3. 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.
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tual, fatos linguísticos, relações lógicoargumentativas/organização de ideias.
b) Leitura/estudo
de textos em
linguagem verbal, nãoverbal, mista,
oral e escrita
nos gêneros
textuais diversos (ficcionais e
não-ficcionais).
• Os aspectos
tipológicos:
narrar, descrever, argumentar e expor são estudados dentro
dos gêneros
textuais selecionados para a série.
• Em classe:
textos dos livros adotados
e outros selecionados pela
professora.
• Extraclasse:
textos selecionados pelo
aluno para a
pasta coletânea e as
obras literárias.
MG-2018-guia do estudante-6º ano(0131282018)

1.1.4. 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
professor/a, usando suporte escrito.
1.1.5. Compreende a ORALIDADE 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).
1.1.6. Intertextualiza com linguagens diversas,
construindo esclarecimentos a respeito de
equívocos quanto a uma identidade humana universal.
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1.2. Produção de Leitura (Compreensão/Análise, Interpretação, Crítica e Intertextualidade)
 Seleção de ideias
significativas/organização
de ideias (ideia
central e outras
que a fundamentem)
 Implícitos (pressupostos, subentendidos, ideologia, polifonia, intertextualidade),
inferências, fatos
e opiniões, contextualidade, características de
estilo, variações
linguísticas.

MG-2018-guia do estudante-6º ano(0131282018)

1.2.1. 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.
1.2.2. 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.
1.2.3. Relaciona valores e sentidos veiculados
em um texto não-ficcional e/ou analítico/opinativo com suas condições de produção, diferenciando uma mesma informação divulgada por diferentes fontes e
em diferentes veículos de comunicação.
1.2.4. 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.
1.2.5. 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.
1.2.6. Seleciona, organiza e interpreta dados/informações/ideias para propor soluções a partir de uma situaçãoproblema relacionada à temática.
1.2.7. Compara as opiniões/pontos de vista em
dois textos sobre o mesmo tema.
1.2.8. 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.
1.2.9. Avalia mudanças na imagem do locutor
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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.
1.2.10. Compreende, em um texto, a relação
entre um fato e uma opinião relativa a
este fato.
1.2.11. Amplia o acesso a informações sobre a
diversidade da nação brasileira e sobre
a recriação das identidades provocada
por relações étnico-raciais.
1.3. Relações semântico-lexicais: (sinonímia, antonímia,
conotação, polissemia e denotação e variações
linguísticas).

1.3.1. 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.
1.3.2. 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.
1.3.3. 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 textualização;
coesão nominal e
verbal).

1.4.1. Infere em relação ao conteúdo/contexto a
partir do valor sintático-semântico de
elementos coesivos, reconhecendo seus
mecanismos básicos: retomada pronominal, repetição, substituição lexical.
1.4.2. Estabelece relação entre os recursos
coesivos, operadores argumentativos
usados pelo autor e sua estratégia ar-
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gumentativa (organização da macroestrutura semântica e a articulação entre
ideias/relações lógico-semânticas).
1.4.3. Estabelece relações entre partes de um
texto, considerando mecanismos de concordância verbal e nominal.
1.4.4. Analisa as relações sintático-semânticas
em segmentos do texto (temporalidade,
gradação, disfunção, explicação, causalidade, conclusão, comparação, oposição/contraposição, exemplificação, retificação).
1.4.5. 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.
1.5. Estrutura do gênero textual, suas características estáveis e aspectos tipológicos: narrar,
relatar, argumentar/dissertar, expor, descrever e a
organização de
ideias: a coerência
interna/textualidade, a
progressão, o
grau de informatividade.
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1.5.1. 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 prosa e/ou verso) e os aspectos tipológicos (os componentes internos
dos gêneros: narrar, relatar, argumentar/dissertar, expor e descrever).
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, re-
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futação 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).
1.5.3. Compara diferentes textos, construindo
um desencadeamento de processo do
fortalecimento de identidades e historicidade negada ou distorcida.
1.6. Fatos linguísticos
na construção do
texto, o efeito de
sentido, a relação
sintático-semântica, o efeito estilístico e o paralelismo sintático e
semântico.

1.6.1. Compreende o efeito de sentido, o valor
sintático-semântico de determinados fatos linguísticos no texto.
1.6.2. 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. Relações lógicoargumentativas/os
tipos de argumentação (raciocínio):
causalidade, demonstração, pontos positivos e negativos, comparação, analogia,
método dedutivo e
indutivo.

1.7.1. Compreende a relação lógico-semântica
entre os argumentos de um texto (causalidade, comparação, pontos positivos e
negativos, demonstração, analogia, método dedutivo e indutivo).
1.7.2. Estabelece 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.
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 GÊNEROS TEXTUAIS:
1.8. História em Quadrinhos e Cartum

1.8.1. Reconhece e produz linguisticamente
aspectos que dizem respeito a objetivos
específicos de situações sociais particulares.
1.8.2. Reconhece semelhanças e diferenças
entre gêneros, comparando escolhas de
linguagem e efeitos de sentido a partir
de: intenção, conteúdo temático, contexto, circunstância comunicativa.

1.9. Cartaz

1.9.1. Reconhece as características sócio comunicativas referentes ao gênero cartaz.

1.10. Entrevista

1.10.1. Produz texto em linguagem impessoal,
de acordo com as características do
gênero (entrevista).

2.0 PRODUÇÃO DE
TEXTO
As práticas para
desenvolver competências e habilidades envolvem:
a) Produção de
leitura, analisando a estrutura dos gêneros textuais, a
organização de
ideias, a textualidade/coerência
interna/recursos expressivos (continuidade, progressão, nãocontradição,
articulação de
MG-2018-guia do estudante-6º ano(0131282018)
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argumentos/coesão) o
estilo, os tipos
de raciocínio e
a informatividade.
b) Planejamento
do texto a partir da compreensão da proposta e temática - 1ª escrita autoavaliação/atividade de
reestruturação
e reescrita.
* Gêneros textuais a serem
produzidos
durante o
ano letivo (selecionados/divididos
por unidade
a depender
dos projetos
de leitura,
dos interdisciplinares e
da seleção
dos fatos linguísticos).
2.1. Plano de texto
para respostas
discursivas / Parágrafo dissertativo /
argumentativo /coerência e coesão.
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2.1.1. Identifica a partir da semântica verbal
(comandos verbais) o problema e/ou situações propostas.
2.1.2. Seleciona os conceitos, princípios aplicativos à situação (conteúdo(s) pertinente(s).
2.1.3. Define os aspectos mais relevantes que
devem ser destacados desse(s) conteúdo(s).

114

2.1.4. Escolhe um modo ou método de abordagem da situação (organização de
ideias).
2.1.5. Formula a resposta em linguagem adequada à área do conhecimento que é
objeto da questão (avalia a microestrutura)
2.2. História em quadrinho

2.2.1. Conhece, observa e produz história em
quadrinhos, levando em conta as características do gênero e as condições de
produção.

2.3. Cartaz

2.3.1. Conhece, observa e produz o cartaz,
levando em conta as características do
gênero e as condições de produção.

2.4. Artigo de opinião
(com pesquisa e
argumentação
oral).

2.4.1. Expõe
argumentos
ou
contraargumentos, apresentando situações significativas de confrontos de ideias e pontos de vista.
2.4.2. Debate temas propostos, desenvolvendo
habilidades de expressão, emitindo opinião.

2.5. Produções livres
em variadas linguagens (Gêneros
textuais que podem estar ligados
aos projetos.
Anúncios publicitários, texto institucional, poemas,
narrativas ficcionais (fábulas e
lendas).

2.5.1. Produz textos, considerando suas funções
sociais, atribuição de sentidos, características do gênero, a organização de ideias
e os aspectos tipológicos.
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3. FATOS LINGUÍSTICOS (GRAMÁTICA)
As práticas para desenvolver competências e habilidades
envolvem:
a) Atividade de epilinguagem:
Compreensão do
fato linguístico na
perspectiva da
enunciação (a
partir do texto,
contexto), observando o valor
semânticodiscursivo, estilístico, o efeito de
sentido.
b) Atividades de
metalinguagem:
identificar e classificar o fato linguístico na construção do texto.
3.1. Variações linguísticas / adequação
linguística (gíria,
formalidade e informalidade).
3.2. Concordância
nominal e verbal
(reflexão durante
todo o processo)
3.3. Pronome
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3.1.1. Analisa, por meio de questões propostas,
a função semântico-estilística das variedades e adequações linguísticas.
3.1.2. Reconhece o tipo de variação linguística
empregada no contexto.
3.2.1. Concorda adequadamente o substantivo
com as demais funções morfológicas ligadas a este e a forma verbal com o sujeito simples e composto, dentro de um
contexto.
3.3.1. Compreende o que é pronome e que
função exerce no texto.
3.3.2. Identifica, classifica e emprega adequadamente os pronomes, de acordo com o seu
papel gramatical e se valor semântico.
3.3.3. Diferencia os pronomes estudados.

116

3.3.4. Reconhece o papel do pronome na construção do sentido do texto.
3.3.5. Reconhece as diferentes posições que os
pronomes pessoais oblíquos átonos ocupam em relação ao verbo ao qual se ligam e emprega adequadamente conforme a recomendação da normapadrão.
3.4. Verbo: conjugação, pessoa e número, tempo e
modos do verbo.

3.4.1. Compreende o conceito de verbo.
3.4.2. Diferencia verbos de ação, de estado e
que expressem fenômeno da natureza.
3.4.3. Identifica diferenças de número, pessoa,
modo (indicativo) e tempo nas situações
de uso dos verbos.
3.4.4. Emprega adequadamente os verbos,
levando-se em conta tempo, modo e
pessoa.

4. 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

4.0.1. Apropria-se das regras notacionais da
língua: letra, fonema, dígrafo, encontros
vocálicos consonantais e divisão silábica.

MG-2018-guia do estudante-6º ano(0131282018)

4.0.2. 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.
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sistematização).
– o não-regrado
(autoavaliação,
reflexão sobre a
inadequação ortográfica e dinâmicas com
linguagem não
verbal.
4.1. Uso dos porquês.
4.2. Sentido real e
Sentido figurado

4.1.1. Diferencie o uso dos porquês, demonstrando compreensão sobre a função de
cada um.
4.2.1. Reconhece o valor denotativo e conotativo de palavras, expressões e enunciados.

5. LITERATURA
As práticas para desenvolver competências e habilidades envolvem os
conteúdos de Produção de Leitura.
Obra Literária:
“Saudade da vila”

5.1.0. Cria habilidade de leitura extraclasse
para recrear-se e informar-se, analisando dados da realidade/processo social
na construção do universo ficcional, valorizando a diversidade cultural.
5.1.1 Faz estudo do texto literário: relações
entre produção literária e processo social, procedimentos de construção e recepção de textos.
5.1.2. Produz leitura de texto literário: interpretação e representação do mundo para
fortalecimento dos processos de identidade e cidadania.

6. PROCEDIMENTOS
ATITUDINAL
As sequências didáticas planejadas para os conteúdos de
Língua Portuguesa
permitem trabalhar
conteúdos atitudinais, desenvolvendo
os valores humanos,
princípios que fun-

6.1.1. Perceber e criticar a realidade que o
cerca com discernimento.
6.1.2. Revelar interesse/busca pelo conhecimento.
6.1.3. Saber ouvir, respeitar e compartilhar
diferentes opiniões, demonstrando habilidade de trabalhar/estar em grupo.
6.1.4. Desenvolver/exercitar atitudes de interação, cooperação e solidariedade em
convívio coletivo, superando a indiferença, injustiça e desqualificação.
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damentam a consciência humana:
amor, verdade,
ação correta, paz e
não-violência.
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6.1.5. Revelar aceitação/respeito às diferenças
(de opinião, cultural, física, religiosa, social, étnica etc.), combatendo a privação
e a violação de direito autoral.
6.1.6. Demonstrar autocontrole e concentração.
6.1.7. Valorizar a habilidade de autoanálise,
sinceridade/honestidade e coerência.
6.1.8. Conscientizar-se sobre o preconceito
linguístico existente em relação a certas
variedades como elemento determinante
de “discriminação” de seus usuários.
6.1.9. Preocupar-se em exercitar o espírito de
liderança e administração de atividades
(datas, horários, divisão de tarefas, elaboração de material, seleção de recursos, etc.).
6.1.10. Exercitar a ética nas diversas situações
envolvendo as relações interpessoais,
inclusive respeitando os direitos autorais.
6.1.11. Desenvolver o valor não-violência,
através do uso adequado do tempo, do
dinheiro, da energia vital, do conhecimento, valorizando/respeitando a ecologia/meio ambiente.
6.1.12. Demonstrar ser consciente de seu papel
de aluno, comportando-se adequadamente para o crescimento do grupo.
6.1.13. Reconhecer a igualdade básica de pessoa humana como sujeito de direito,
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.
6.1.14. Desconstruir por meio de questionamentos e análises críticas, objetivando
eliminar conceitos, ideias.
6.1.15. Refletir sobre a superação da indiferença, injustiça e desqualificação com que
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INDICADORES DE
PESQUISA: UTILIZADO
NAS TRÊS UNIDADES,
EM TODAS AS DISCIPLINAS.
7.1. Organização de
ideias para pesquisa

os negros e povos indígenas e também
as classes populares são comumente
tratados.
6.1.16. 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.
7.1.1. Selecionar no mínimo duas fontes diferentes que tratam sobre o mesmo tema a
ser pesquisado. Sublinha as ideias significativas. Escolhe as que podem ser as
ideias núcleo dos parágrafos a serem escritos. Escolhe ideias sublinhadas que
poderão fundamentar cada ideia núcleo.
7.1.2. Retomar as ideias selecionadas sem fazer
cópia e escreve sua própria redação, observando os seguintes critérios da organização de ideias (macroestrutura do texto):
a) Coerência/coesão/textualidade (palavras e frases compõem um todo significativo para os interlocutores - articulação de ideias com clareza e objetividade).
b) Progressão (ordenação dos argumentos/soma de ideias novas sem repetição).
c) Não contradição (o que é dito em certo momento, o que é dito depois e o
que coincide com a realidade).
d) Grau de informatividade.
e) Hierarquização das ideias.
7.1.3. Conhecer os aspectos a serem avaliados
na microestrutura do texto:
a) Fatos linguísticos ( acentuação, pontuação , concordância).
b) Ortografia.
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c) Apresentação formal (legibilidade da
letra, limpeza, ausência de rasuras,
margem).
d) Não utilização de recursos da oralidade, expressões supérfluas, adjetivos
desnecessários
7.2. Pesquisa Descritiva

7.2.1. Realizar atividades de pesquisa utilizando
técnicas para a obtenção de informações
como questionários, entrevistas, observações, buscando descrever as características, propriedades ou relações existentes.
7.2.2. Observa, registra por escrito e descreve
fato(s) ou fenômeno(s) de uma determinada realidade sem manipulá-lo(s): um
levantamento visando à apresentação de
informações sobre uma determinada
realidade e seu contexto.
7.2.3. Analisa os dados coletados em uma determinada realidade e compara com o
que for apresentado da literatura existente, de forma a refletir sobre a temática
da atividade de pesquisa.

7.3. Pesquisa Bibliográfica

7.3.1. Produzir 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.
7.3.2. Desenvolver atividade de pesquisa cumprindo critérios estabelecidos, atendendo
à temática/ao problema apresentando os
fenômenos/informações, o contexto a ser
pesquisado e identificando autores.

7.4. Pesquisa Histórica

7.4.1. Realizar análise, síntese, comparação e
avaliação de informações para investigar
fatos que já tenham ocorrido, localizando tempo, espaço, pessoa(s) e versões.
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7.4.2. Utilizar o método descritivo e analítico
para abordar/comparar fato(s) em estudo, apresentando informações sobre
como o(s) referido(s) ocorreu(ram).
7.4.3. Produzir leitura de textos diversos para
descobrir fatos que proporcionarão maior compreensão e significância de eventos passados para explicar a situação
presente do que está sendo estudado.
7.4.4. Produzir texto proveniente da leitura de
dados, registro ou documentos, devendo
submeter à teste de veracidade (documento de prova), de evidência (informações que apontem para mesma), a padrões estatísticos (quantidade de informações sobre o objeto de pesquisa) e à
compreensão/interpretação clara do
passado.
7.5. Pesquisa Filosófica

7.5.1. Realizar uma análise crítica caracterizada
pela investigação na qual se estabelece
hipótese, examina e analisa fatos existentes e sintetiza as evidências dentro de
um modelo teórico estabelecido

7.6. Pesquisa Experimental

7.6.1. Identificar, aplica, avalia as etapas do
método
científico,
processos/procedimentos que contribuam para
diagnosticar ou solucionar problemas da
ordem socioeconomicoambiental.
7.6.2. Identificar o problema e formula a pergunta a partir da observação de fenômenos, eventos e fatos.
7.6.3. Realizar um tipo de investigação, geralmente em laboratório, onde há manipulação de variáveis que possibilitam o estudo da relação causa/efeito, trabalhando com observação, análise, comparação de resultados e registro das descobertas.
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7.6.4. Realizar atividade de pesquisa envolvendo outro(s) sujeito(s) de controle/mediação, sabendo que a formulação
de hipótese explícita e precisa devem ser
pré-testadas, visado à validação da atividade de pesquisa.
7.6.5. Produzir leitura a partir da formulação
do problema a ser pesquisado, elaborando hipótese(s) a ser(em) submetida(s)
à teste, sabendo que a coleta de dado
deve ser confiável do ponto de vista metodológico.
7.7. Estudo de Caso

7.7.1. Realizar estudo de um fenômeno ou situação individual em profundidade para
obter uma compreensão ampliada sobre
outros casos similares.
7.7.2. Analisar os dados, informações sobre o
caso em estudo para avaliar o mérito de
alguma prática programa ou evento.

7.8. WEB-QUEST

7.8.1. Pesquisar em site da internet com roteiros
contendo questões especificadas e critérios, observando o que compõe uma
Web-Quest:
a) Introdução (orientação sobre atividade proposta/temática).
b) Tarefa (delimitação do que deve ser
apresentado ao finalizar a pesquisa).
c) Processo delimitação das etapas da
tarefa.
d) Recursos (lista do site web de acordo
com o tema).
e) Avaliação (critérios).
f) Conclusão (resumo que leva à reflexão).

7.9. A partir de uma
mediação, procedimentos acadêmicos para elabo-

7.9.1. Desenvolver, a partir de uma mediação,
procedimentos acadêmicos para elaboração de projetos de pesquisa considerando que:
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ração de projetos
de pesquisa.
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a) O Tema responde à pergunta o quê?
– (é o objeto a ser investigado, o problema a ser pesquisado/ resolvido).
b) A Justificativa responde às perguntas
por quê e para quem? – (qual é a relação do tema com a realidade do
aluno, com o mundo a sua volta, qual
a relevância social?).
c) O Objetivo responde à pergunta para
quê? – (deve tornar explícito o problema).
d) A Hipótese – (é como se imagina a
solução do problema).
e) A Delimitação – (até onde se pretende
conduzir a investigação).
f) A Revisão Bibliográfica – (o que existe
escrito sobre o assunto a ser pesquisado).
g) A Metodologia – (explicação da ação
desenvolvida no método (caminho) do
trabalho de pesquisa – método, técnica e os instrumentos)
h) O Cronograma – (previsão do tempo
que será gasto na realização do trabalho de acordo com as atividades a
serem cumpridas).
i) O Orçamento – (quanto custará a
pesquisa).
j) As Referências – (as fontes consultadas: as efetivamente utilizadas e citadas).
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MATEMÁTICA
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

1.0 Os números naturais.

1.1. Conceitua o número natural.
1.2. Escreve sucessor e antecessor (quando
existir) de um número natural.
1.3. Compara números naturais
1.4. Resolve problemas envolvendo quantidade
de números e de algarismos.
1.4. Reconhece o sistema posicional.
1.5. Lê e escreve números do nosso sistema de
numeração decimal em situações integradas às várias áreas de conhecimento.
1.6. Lê e escreve no sistema de numeração
romana e vice-versa.

2.0 Operações com
números naturais.

2.1. Identifica as principais situações relacionadas a cada operação aritmética.
2.2. Resolve problemas envolvendo as quatro
operações.
2.3. Identifica uma divisão exata e não exata.
2.4. Utiliza a propriedade fundamental da divisão.
2.5. Distingui em uma divisão o dividendo, o
divisor, o quociente e o resto.
2.6. Utiliza a propriedade fundamental da divisão.
2.7. Resolve expressões envolvendo as 4 operações.
2.8. Conceitua e identifica potências.
2.9. Lê e escreve um número natural na forma
de potência.
2.10. Calcula potências.
2.11. Reconhece os números quadrados perfeitos.
2.12. Calcula a raiz quadrada exata.
2.13. Calcula expressões com números naturais
envolvendo as seis operações (+, -, x, ÷,
potência e raiz quadrada).
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3.0 Divisibilidade

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.

3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
4.0 Figuras geométricas
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4.1.
4.2.

Reconhece quando um número é divisível
ou divisor de outro número.
Determina os múltiplos de um número
natural.
Resolve problemas que envolvam a noção
de múltiplo.
Determina os divisores de um número
natural.
Resolve problemas que envolvam a noção
de divisor.
Reconhece a existência de regras práticas
que permitam verificar se um número natural é divisível por: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10.
Conceitua e reconhece um número primo.
Verifica se um número dado é ou não
primo.
Conceitua e reconhece um número composto.
Decompõe um número natural em produto de fatores primos.
Escreve um número na forma fatorada.
Conceitua e calcula o m.d.c. de dois ou
mais números pela decomposição em fatores primos e pela determinação dos divisores comuns destes números.
Resolve situações-problema envolvendo
m.d.c.
Encontra múltiplos comuns, multiplicando
esse número pela sucessão de números
naturais.
Determina o m.m.c de dois ou mais números pela determinação dos múltiplos
comuns desses números.
Calcula o m.m.c. pela decomposição em
fatores primos e pela decomposição simultânea em fatores primos.
Resolve situações-problemas envolvendo o
m.m.c.
Reconhece ponto, reta e plano.
Identifica quando um ponto pertence a
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4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

uma mesma reta ou a um plano.
Identifica pontos colineares.
Identifica pontos coplanares.
Identifica posição relativa entre duas retas
no plano. (retas paralelas, concorrentes e
coincidentes)
Conceitua semireta.
Reconhece semiretas opostas.
Conceitua segmentos de reta.
Reconhece segmentos consecutivos e
segmentos colineares.
Determina a medida de um segmento de
reta.
Identifica segmentos congruentes.
Conceitua ângulo.
Determina a medida de um ângulo.
Conceitua e classifica ângulos retos, agudos, obtusos, rasos e ângulos e uma volta
em figuras e situações práticas.

A.0. Estatística

A.1. Vivencia situações de pesquisa estatística.
A.2. Analisa, interpreta e constrói tabelas e gráficos.
A.3. Constrói tabelas e gráficos.

B.0. Conteúdos atitudinais

B.1. Utiliza palavras e expressões da linguagem
matemática com propriedade.
B.2. Participa de trabalhos em grupos com postura adequada, responsabilidade e participação ativa.
B.3. Socializa os saberes em rodas de conversa e
trabalhos de grupos:
 Respeita e valoriza a diversidade cultural.

INDICADORES DE PESQUISA: UTILIZADO NAS
TRÊS UNIDADES, EM
TODAS AS DISCIPLINAS.
7.1. Organização de
ideias para pesquisa

MG-2018-guia do estudante-6º ano(0131282018)

7.1.1. Selecionar no mínimo duas fontes diferentes que tratam sobre o mesmo tema a
ser pesquisado. Sublinha as ideias significativas. Escolhe as que podem ser as
ideias núcleo dos parágrafos a serem escritos. Escolhe ideias sublinhadas que poderão fundamentar cada ideia núcleo.
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7.1.2. Retomar as ideias selecionadas sem fazer
cópia e escreve sua própria redação, observando os seguintes critérios da organização de ideias (macroestutura do texto):
a) Coerência/coesão/textualidade (palavras e frases compõem um todo
significativo para os interlocutoresarticulação de ideias com clareza e
objetividade).
b) Progressão (ordenação dos argumentos /soma de ideias novas sem repetição)
c) Não contradição (o que é dito em
certo momento, o que é dito depois e
o que coincide com a realidade)
d) Grau de informatividade
e) Hierarquização das ideias
7.1.3. Conhecer os aspectos a serem avaliados
na microestrutura do texto:
a) Fatos linguísticos ( acentuação, pontuação, concordância)
b) Ortografia
c) Apresentação formal (legibilidade da
letra, limpeza, ausência de rasuras,
margem)
d) Não utilização de recursos da oralidade, expressões supérfluas, adjetivos
desnecessários
7.2. Pesquisa descritiva
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7.2.1. Realizar atividades de pesquisa utilizando
técnicas para a obtenção de informações
como questionários, entrevistas, observações, buscando descrever as características, propriedades ou relações existentes.
7.2.2. Observa, registra por escrito e descreve
fato(s) ou fenômeno(s) de uma determinada realidade sem manipulá-lo(s): um
levantamento visando à apresentação de
informações sobre uma determinada realidade e seu contexto.
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7.2.3. Analisa os dados coletados em uma determinada realidade e compara com o
que for apresentado da literatura existente, de forma a refletir sobre a temática da
atividade de pesquisa.
7.3. Pesquisa Bibliográfica

7.3.1. Produzir 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.
7.3.2. Desenvolver atividade de pesquisa cumprindo critérios estabelecidos, atendendo
à temática/ ao problema apresentando
os fenômenos / informações, o contexto a
ser pesquisado e identificando autores.

7.4. Pesquisa Histórica

7.4.1. Realizar análise, síntese, comparação e
avaliação de informações para investigar
fatos que já tenham ocorrido, localizando
tempo, espaço, pessoa(s) e versões.
7.4.2. Utilizar o método descritivo e analítico
para abordar/ comparar fato(s) em estudo, apresentando informações sobre como o(s) referido(s) ocorreu (ram).
7.4.3. Produzir leitura de textos diversos para
descobrir fatos que proporcionarão maior
compreensão e significância de eventos
passados para explicar a situação presente do que está sendo estudado.
7.4.4. Produzir texto proveniente da leitura de
dados, registro ou documentos, devendo
submeter à teste de veracidade (documento de prova), de evidência (informações que apontem para mesma), a padrões estatísticos (quantidade de informações sobre o objeto de pesquisa) e à
compreensão/interpretação clara do passado.
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7.5. Pesquisa Filosófica

7.5.1. Realizar 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

7.6. Pesquisa experimental

7.6.1. Identificar, aplica, avalia as etapas do
método científico, processos/ procedimentos que contribuam para diagnosticar
ou solucionar problemas da ordem sócio
econômico ambiental.
7.6.2. Identificar o problema e formula a pergunta a partir da observação de fenômenos, eventos e fatos.
7.6.3. Realizar um tipo de investigação, geralmente em laboratório, onde há manipulação de variáveis que possibilitam o estudo da relação causa/efeito, trabalhando com observação, analise, comparação
de resultados e registro das descobertas.
7.6.4. Realizar atividade de pesquisa envolvendo outro (s) sujeito(s) de controle / mediação, sabendo que a formulação de hipótese explicita e precisa devem ser prétestadas, visado à validação da atividade
de pesquisa.
7.6.5. Produzir leitura a partir da formulação do
problema a ser pesquisado, elaborando
hipótese(s) a ser(em) submetida (s) à teste sabendo que a coleta de dado deve ser
confiável do ponto de vista metodológico

7.7. Estudo de caso

7.7.1. Realizar estudo de um fenômeno ou situação individual em profundidade para
obter uma compreensão ampliada sobre
outros casos similares.
7.7.2. Analisar os dados, informações sobre o
caso em estudo para avaliar o mérito de
alguma prática programa ou evento.
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7.8. WEB-QUEST

7.8.1. Pesquisar em site da internet com roteiros
contendo questões especificadas e critérios,
observando o que compõe uma Web-Quest:
a) Introdução (orientação sobre atividade proposta/temática)
b) Tarefa (delimitação do que deve ser
apresentado ao finalizar a pesquisa.
c) Processo delimitação das etapas da
tarefa.
d) Recursos (lista do site web de acordo
com o tema)
e) Avaliação (critérios)
f) Conclusão (resumo que leva à reflexão)

7.9.0 A partir de uma
mediação, procedimentos acadêmicos para elaboração de projetos
de pesquisa.

7.9.1. Desenvolver, a partir de uma mediação,
procedimentos acadêmicos para elaboração
de projetos de pesquisa considerando que:
a) O Tema responde à pergunta o quê?
– (é o objeto a ser investigado, o problema a ser pesquisado/ resolvido)
b) A Justificativa responde às perguntas
por quê e para quem? – (qual é a relação do tema com a realidade do
aluno, com o mundo a sua volta, qual
a relevância social?)
c) O Objetivo responde para quê? –
(deve tornar explícito o problema)
d) A Hipótese – (é como se imagina a
solução do problema)
e) A Delimitação – (até onde se pretende
conduzir a investigação)
f) A Revisão Bibliográfica – (o que existe
escrito sobre o assunto a ser pesquisado)
g) A Metodologia – (explicação da ação
desenvolvida no método (caminho) do
trabalho de pesquisa – método, técnica e os instrumentos)
h) O Cronograma – (previsão do tempo
que será gasto na realização do trabalho de acordo com as atividades a
serem cumpridas)
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i)
j)

O Orçamento – (quanto custará a
pesquisa)
As Referências – (as fontes consultadas:
as efetivamente utilizadas e citadas)

2ª UNIDADE
CONTEÚDOS
5.0 Números racionais
na forma de fração

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
5.15.
5.16.
5.17.
5.18.
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Reconhece o número natural e o fracionário.
Reconhece os termos de uma fração.
Representa uma fração por meio de parte
de um todo.
Identifica, representa e lê os números
fracionários.
Resolve problemas envolvendo números
racionais.
Reconhece e representa os números fracionários maiores ou menores que a unidade.
Transforma número misto em fração imprópria e vice-versa
Identifica e aplica a propriedade fundamental das frações para obter uma fração
equivalente a fração dada.
Aplica a equivalência de frações para
escrever duas ou mais frações com o
mesmo denominador.
Identifica frações próprias, impróprias e
aparentes.
Resolve situações-problema envolvendo
frações.
Conceitua frações equivalentes.
Obtém frações equivalentes a uma fração
dada.
Determina a forma simplificada de uma
fração.
Torna irredutível uma fração com a aplicação da propriedade fundamental.
Compara números fracionários em problemas práticos.
Resolve problemas com números racionais
utilizando a forma porcentual.
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5.19. Reduz duas ou mais frações ao mesmo
denominador comum.
5.20. Reconhece e efetua adição e subtração
com frações de mesmo denominador e de
denominadores diferentes.
5.21. Resolve problemas que envolvam adição
e/ou subtração com frações.
5.22. Efetua a multiplicação com frações.
5.23. Aplica a técnica do cancelamento na multiplicação de frações.
5.24. Resolve problemas que envolvam a multiplicação com frações.
5.25. Efetua a divisão com frações.
5.26. Resolve problemas que envolvam a divisão com frações.
5.27. Resolve expressões com frações, envolvendo as 4 operações.
5.28. Calcula potências de números fracionários.
5.29. Calcula raiz quadrada de números fracionários.
5.30. Resolve expressões envolvendo as 6 operações.
4.0 Figuras Geométricas.
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4.20. Conceitua linha poligonal.
4.21. Reconhece linhas poligonais abertas ou
fechadas, simples ou não simples.
4.22. Identifica regiões convexas e não convexas.
4.23. Reconhece e conceitua polígonos.
4.24. Identifica polígonos planos convexos e
polígonos planos não convexos.
4.25. Identifica os elementos de um polígono.
4.26. Nomeia os polígonos de acordo com o
número de lados ou ângulos.
4.27. Identifica as diagonais de um polígono.
4.28. Resolve problemas que envolvam polígonos e seus elementos.
4.29. Reconhece triângulos e quadriláteros como os polígonos mais comuns.
4.30. Classifica os triângulos de acordo com a
medida dos lados e a medida dos ângulos
internos.
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4.31. Resolve problemas que envolvam triângulos.
4.32. Reconhece e nomeia os quadriláteros mais
comuns.
4.33. Identifica algumas propriedades dos quadriláteros.
4.34. Resolve problemas que envolvam quadriláteros.
A.0. Estatística

B.0. Conteúdos atitudinais
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A.1. Vivencia situações de pesquisa estatística.
A.2. Analisa, interpreta e constrói tabelas e gráficos.
A.3. Constrói tabelas e gráficos.
B.1. Utiliza palavras e expressões da linguagem
matemática com propriedade.
B.2. Participa de trabalhos em grupos com postura adequada, responsabilidade e participação ativa.
B.3. Socializa os saberes em rodas de conversa e
trabalhos de grupos:
- Respeita e valoriza a diversidade cultural.
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3ª UNIDADE
CONTEÚDOS
6.0 Os números racionais e sua forma
decimal.
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INDICADORES DE APRENDIZAGEM
6.1. Identifica frações decimais.
6.2. Identifica a parte inteira e a parte decimal
de um número decimal.
6.3. Lê e escreve um número decimal.
6.4. Representa uma fração decimal na forma
de número decimal e vice-versa.
6.5. Verifica que o valor de um número decimal
não se altera quando acrescentamos ou cancelamos zeros à direita da sua parte decimal.
6.6. Usa os sinais =, > ou < para comparar
dois números decimais.
6.7. Representa, na reta numérica, números naturais, números fracionários e números decimais.
6.8. Efetua adição e subtração com números
decimais.
6.9. Resolve problemas utilizando as operações
de adição e subtração.
6.10. Efetua multiplicações de números decimais
por, 10, 100, 1000, etc.
6.11. Efetua multiplicações de números decimais
por números naturais e decimais.
6.12. Resolve problemas envolvendo a multiplicação de números decimais.
6.13. Efetua divisões de números decimais por ,
10, 100, 1000, etc.
6.14. Efetua a divisão de um número natural
por outro, obtendo como quociente um
número decimal.
6.15. Efetua a divisão de dois números na forma decimal.
6.16. Calcula expressões envolvendo as 4 operações.
6.17. Resolve situações-problema envolvendo
números decimais com todas as operações
estudadas.
6.18. Determina a forma decimal de uma fração qualquer e reconhece quando essa
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forma é exata ou uma dízima periódica.
6.19. Calcula a potência de números na forma
decimal.
6.20. Calcula expressões envolvendo as cinco
operações (+, -, x, ÷ e potência).
7.0 Medidas de comprimento e área.

7.1. Reconhece a importância de escolher uma
unidade padrão adequada para medir
comprimentos.
7.2. Reconhece o metro como unidade padrão
para medir comprimentos.
7.3. Reconhece os múltiplos e submúltiplos do
metro.
7.4. Conceitua e calcula o perímetro de um
polígono.
7.5. Transforma uma unidade de medida de
comprimento em outra unidade aplicando
a relação decimal existente entre as diversas unidades.
7.6. Resolve problemas que envolvam medidas
de comprimento.
7.7. Conceitua área e calcula de maneira precisa ou aproximada, áreas de regiões planas
usando unidades padronizadas ou não.
7.8. Calcula áreas de regiões planas retangulares.
7.9. Transforma uma unidade de medida de
superfície em outra unidade, aplicando a relação existente entre as diversas unidades.
7.10. Resolve problemas envolvendo áreas.

8.0 Medidas de tempo,
volume e capacidade.

8.1. Reconhece as unidades padronizadas para
medida de tempo.
8.2. Efetua transformações entre as unidades de
medida de tempo.
8.3. Identifica a unidade padrão usada para
medir volumes.
8.4. Efetua transformações entre as unidades de
medida de volume.
8.5. Resolve problemas que envolvam volume
de um sólido geométrico.
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8.6. Conceitua capacidade.
8.7. Reconhece que o litro corresponde à capacidade de um recipiente cúbico cuja aresta
mede 1 dm.
8.8. Reconhece a unidade padrão para medir
capacidade.
8.9. Estabelece as relações existentes entre as
diversas unidades de medida de capacidade.
8.10. Transforma uma unidade de capacidade
em outra unidade, aplicando as relações
existentes de medida decimal.
8.11. Efetua transformações entre unidades de
medida de volume e unidades de medida
de capacidade.
8.12. Resolve situações-problema envolvendo
capacidade (litro).
4.0 Figuras Geométricas.

A. Estatística
B. Conteúdos Atitudinais
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4.35. Reconhece um poliedro e os seus elementos.
4.36. Classifica poliedros de acordo com o número de faces.
4.37. Reconhece o prisma como um tipo de
poliedro.
4.38. Classifica prismas de acordo com as suas
bases e a inclinação das arestas laterais.
4.39. Identifica paralelepípedos reto-retângulos.
4.40. Reconhece a pirâmide como um tipo de
poliedro.
4.41. Classifica pirâmides de acordo com as suas
bases e a medida de suas arestas laterais.
A.1. Vivencia situações de pesquisa estatística.
A.2. Analisa, interpreta tabelas e gráficos.
A.3. Constrói tabelas e gráficos.
B.1. Utiliza palavras e expressões da linguagem
matemática com propriedade.
B.2. Participa de trabalhos em grupos com postura adequada, responsabilidade e participação ativa.
B.3. Socializa os saberes em rodas de conversa
e trabalhos de grupos:
 Respeita e valoriza a diversidade cultural.
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