1ª, 2ª e 3ª unidades - 2017

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:







Futsal
Ginástica Artística
Ginástica Rítmica
Judô
Karatê
Natação
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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 submete-se 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, utilizase 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.

MG-2018-guia do estudante-7º ano(0131292018)

8

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 auxiliá-lo, seguem algumas dicas. Reflita sobre elas e tente estabelecer uma
boa relação com a sua aprendizagem, já que cada pessoa tem um jeito de
aprender, e nem todas as dicas serão igualmente eficientes para todos:
 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
MG-2018-guia do estudante-7º ano(0131292018)
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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-7º ano(0131292018)
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CONTEÚDOS E INDICADORES DE APRENDIZAGEM
ARTES
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
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:
- textura
- cor (monocromia
e policromia)
- forma

1.1. Reconhece e compreende o conceito dos
elementos da linguagem visual (textura,
cor, 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 produção artística com texturas, rela-
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cionando entre si os elementos dessa linguagem
1.7. Cria composição buscando identificação
com o material proposto
1.8. Conceitua, reconhece e diferencia entre
textura táctil e gráfica
1.9. Desenvolve formas imaginativas, criativas
de pensar sentir, e fazer arte, pintura, colagem e composição.
1.10. Amplia suas habilidades e explora elementos visuais nas modalidades de pintura, colagem e composição
2.0 Arte Impressionista
e Arte Expressionista

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 a biografia e algumas obras dos
artistas impressionista e expressionistas,
contextualizando-as no tempo, na relação
com a cultura local, regional, nacional e internacional.
2.8. Analisa e interpreta obras de arte

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 (monocromia
e policromia)
- forma

4.1. Reconhece e compreende o conceito dos
elementos da linguagem visual (cor, forma...).
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 produção artística com texturas, relacionando entre si os elementos dessa linguagem
4.7. Cria composição buscando identificação
com o material proposto
4.8. Amplia o trabalho gráfico e a memória
visual.
4.9. Compreende a relação entre monocromia,
policromia, harmonia e contraste
4.10. Desenvolve formas imaginativas, criativas de pensar sentir, e fazer arte, pintura, colagem e composição.
4.11. 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.
4.12. Amplia suas habilidades e explora elementos visuais nas modalidades de pintura,
colagem e composição

5.0 Arte Africana

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 sua obra e o contexto histórico cultural.
5.3. Conhece a vida e obra de alguns artistas,
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5.4.

5.5.
5.6.
5.7.

5.8.
6.0 Releitura de imagem

contextualizando-as no tempo, na relação
com a cultura local, regional, nacional e
internacional.
Conhece a vida e obra de alguns artistas,
contextualizando-as no tempo, na relação
com a cultura local, regional, nacional e
internacional
Reconhece a importância e as características dos movimentos artísticos estudados.
Identifica nas imagens os elementos da
linguagem plástica.
Conhece a biografia e algumas obras
dos artistas africanos, contextualizandoas no tempo, na relação com a cultura
local, regional, nacional e internacional.
Analisa e interpreta obras de arte

6.1. Cria releituras a partir das obras do
artista estudado
6.2. Elabora releituras através do desenho,
pintura, colagem, modelagem.
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3ª UNIDADE
CONTEÚDOS
7.0 Elementos da linguagem visual:
- Ritmo
- Simetria
- Forma

8.0 Cubismo

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
7.1. Reconhece e compreende o conceito dos
elementos da linguagem visual (ritmo, simetria e forma...).
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.
7.8. Amplia suas habilidades e explora elementos visuais nas modalidades de pintura,
colagem e composição
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
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8.5.
8.6.
8.7.

8.8.
9.0 Releitura de imagem

com a cultura local, regional, nacional e
internacional
Reconhece a importância e as características dos movimentos artísticos estudados.
Identifica nas imagens os elementos da
linguagem plástica.
Conhece a biografia e algumas obras dos
artistas cubistas, contextualizando-as no
tempo, na relação com a cultura local, regional, nacional e internacional.
Analisa e interpreta obras de arte

9.1. Cria releituras a partir das obras do artista estudado
9.2. Elabora releituras através do desenho,
pintura, colagem, modelagem.
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CIÊNCIAS
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

1.0 Os seres vivos:
• Células
• Características
gerais dos seres
vivos
• Origem da vida

1.1. Reconhece as características comuns aos
seres vivos.
1.2. Compreende que todo ser vivo tem constituição celular, exceto os vírus.
1.3. Diferencia a célula Procariótica da Eucariótica.
1.4. Identifica e esquematiza, por meio de desenhos, as partes básicas de uma célula
eucariótica.
1.5. Identifica as características que distinguem
as células eucarióticas vegetais dos animais.
1.6. Reconhece o metabolismo como um conjunto de transformações no corpo dos seres
vivos.
1.7. Compreende a evolução como um processo fundamental para a biodiversidade.
1.8. Identifica a reprodução como característica
dos seres vivos, essencial à perpetuação
das espécies.
1.9. Compreende os tipos de reprodução dos
seres vivos, destacando vantagens e desvantagens no processo evolutivo.
1.10. Compreende como surgiram os primeiros
seres vivos e conhece a sua evolução.
1.11. Analisa as semelhanças entre os diversos
reinos para estabelecer evidências evolutivas.
1.12. Compara, identifica, interpreta e/ou analisa informações apresentadas em esquemas, figuras, diagramas, fotos, relatos
de experimentos, gráficos, textos verbais
relativos às características dos seres vivos.

2.0 Classificação dos
seres vivos

2.1. Conhece a importância da classificação
biológica para a organização e estudo dos
seres vivos.
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2.2. Diferencia os cinco reinos da natureza a
partir das principais características e representantes.
2.3. Compara, identifica, interpreta e/ou analisa informações apresentadas em esquemas, figuras, diagramas, fotos, relatos de
experimentos, gráficos, textos verbais relativos à classificação dos seres vivos e reinos
da natureza.
3.0 Os vírus:
• Características
gerais, importância.
• Doenças (viroses)

3.1. Compreende as características comuns
entre os vírus e os seres celulares, reconhecendo a exclusão dos vírus nos reinos da
natureza.
3.2. Identifica a estrutura dos vírus, e sua forma
de reprodução.
3.3. Conhece os agentes causadores, os sintomas e as medidas profiláticas das principais viroses.
3.4. Compreende as principais doenças virais
(destacando a AIDS).
3.5. Explica como o vírus HIV destrói o sistema
imunológico.
3.6. Compara, identifica, interpreta e/ou analisa informações apresentadas em esquemas, figuras, diagramas, fotos, relatos de
experimentos, gráficos, textos verbais relativos aos vírus.

04. Reino Monera:
• Características
• Importância
• Doenças (endemias brasileiras)

4.1. Identifica as características comuns aos
representantes do Reino Monera.
4.2. Classifica os representantes do Reino Monera a partir do padrão celular.
4.3. Conhece a importância dos microorganismos para a manutenção do equilíbrio ecológico, nas indústrias alimentícias,
farmacológicas e engenharia genética.
4.4. Identifica as doenças causadas por bactérias e principais sintomas, bem como os
métodos profiláticos.
4.5. Identifica e desenha os principais represen-
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tantes do reino Monera.
4.6. Compara, identifica, interpreta e/ou analisa informações apresentadas em esquemas, figuras, diagramas, fotos, relatos de
experimentos, gráficos, textos verbais relativos ao reino Monera.
5.0 Reino Protista:
• Características
• Importância
• Doenças (endemias brasileiras)

5.1. Identifica as características comuns aos
representantes do Reino Protista.
5.2. Classifica os principais representantes do
Reino Protista, conforme sua estrutura locomotora.
5.3. Correlaciona as doenças causadas pelos
protozoários e principais sintomas e seus
respectivos sintomas e métodos profiláticos.
5.4. Identifica e desenha os principais representantes do reino Protista.
5.5. Compara, identifica, interpreta e/ou analisa
informações apresentadas em esquemas,
figuras, diagramas, fotos, relatos de experimentos, gráficos, textos verbais relativos
ao reino, Protista.

6.0 Reino Fungi:
• Características
• Importância
• Doenças

6.1. Lista as características comuns aos representantes do Reino Fungi.
6.2. Conhece a importância dos fungos para a
manutenção do equilíbrio ecológico e para
uso humano.
6.3. Enumera as doenças causadas por fungos.
6.4. Identifica e desenha os principais representantes do reino Fungi.
6.5. Compara, identifica, interpreta e/ou analisa informações apresentadas em esquemas, figuras, diagramas, fotos, relatos de
experimentos, gráficos, textos verbais relativos às características e classificação dos seres vivos e ao reino Fungi.
 Combina leituras observações, experimentações, registros, para coleta, organização, comunicação e discussão de fatos e informações.
 Identifica o problema e formula a “pergunta”

Conteúdos procedimentais e atitudinais trabalhados durante o processo educativo.
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a partir de observação de fenômeno, eventos e
fatos.
Elabora hipóteses a partir de observações e de
leituras.
Revela interesse/busca pelo conhecimento.
Responsabiliza-se pelo cumprimento das atividades, adquirindo o espírito de pesquisa, desenvolvendo a capacidade de raciocínio e autonomia.
Sabe ouvir, colaborar com o grupo, aceitar
normas e regras estabelecidas, articular os objetivos e os interesses próprios aos de outros
membros do grupo, respeitando pontos de vista diferentes e demonstrando habilidades de
trabalhar/estar em grupo.
Valoriza a organização e manutenção da limpeza e espaço físico.
Reflete valores humanos em sua relação com o
outro, exercitando atitudes de interação, cooperação e solidariedades com o grupo.
Utiliza adequadamente a linguagem oral e
escrita na produção de leitura e de textos
quaisquer, inclusive e,sobretudo, do texto de
ciências, para refletir e/ou valores humanos,
pontos de vista e contextos socio-históricos,
sendo capaz de expor ideias com desenvoltura
e coerência.
Constrói respostas com autonomia, representando clareza e organização de ideias.
Identifica, aplica, avalia as etapas do método
científico, processos/ procedimentos que contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas da ordem sócio econômico ambiental.
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2ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

7.0 Reino Animal – Diversidade dos Invertebrados:
• Aquáticos e terrestres (poríferos,
cnidários, platelmintos, nematódeos, anelídeos,
moluscos, artrópodes e equinodermos)
• Características
• Classificação
• Importância ecológica
• Verminoses (endemias brasileiras)

7.1. Cita as características básicas dos representantes dos animais invertebrados.
7.2. Classifica os representantes dos filos dos
animais invertebrados.
7.3. Correlaciona as principais características
dos animais invertebrados às respectivas
nomenclaturas.
7.4. Diferencia as características dos filos dos
animais invertebrados e dos vertebrados.
7.5. Compreende a importância ecológica dos
animais invertebrados.
7.6. Identifica as principais endemias brasileiras provocadas por platelmintos e nematóides; seus sintomas e medidas profiláticas.
7.7. Compara, identifica, interpreta e/ou analisa informações apresentadas em esquemas, figuras, diagramas, fotos, relatos
de experimentos, gráficos, textos verbais
aos invertebrados (características, importância ecológica e relação com a saúde
humana).

Conteúdos procedimentais e atitudinais trabalhados durante o processo educativo.











Combina leituras observações, experimentações, registros, para coleta, organização,
comunicação e discussão de fatos e informações.
Identifica o problema e formula a “pergunta”
a partir de observação de fenômeno, eventos
e fatos.
Elabora hipóteses a partir de observações e
de leituras.
Revela interesse busca pelo conhecimento.
Responsabiliza-se pelo cumprimento das
atividades, adquirindo o espírito de pesquisa
desenvolvendo a capacidade de raciocínio e
autonomia.
Sabe: ouvir, colaborar com o grupo, aceitar
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normas e regras estabelecidas, articular os
objetivos e os interesses próprios aos de outros membros do grupo, respeitando pontos
de vista diferentes e demonstrando habilidades de trabalhar/estar em grupo.
Valoriza a organização e manutenção da
limpeza e espaço físico.
Reflete valores humanos em sua relação com
o outro, exercitando atitudes de interação,
cooperação e solidariedades com o grupo.
Utiliza adequadamente a linguagem oral e
escrita na produção de leitura e de textos
quaisquer, 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.
Constrói respostas com autonomia, representando clareza e organização de ideias.
Identifica, aplica, avalia as etapas do método
científico, processos/ procedimentos que contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas da ordem sócio econômico ambiental.
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3ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

8.0 Reino Animal:
Diversidade dos
Vertebrados.
• Aquáticos e terrestres (peixes,
anfíbios, répteis,
aves e mamíferos).
• Características
• Classificação
• Importância ecológica

8.1. Identifica as principais características dos
representantes do filo Chordata.
8.2. Classifica os representantes do filo Chordata.
8.3. Compara as características anatômicas e
fisiológicas das principais classes dos animais vertebrados.
8.4. Compreende as semelhanças e diferenças
entre as classes para estabelecer evidências
evolutivas.
8.5. Reconhece as adaptações dos animais nos
seus respectivos ambientes frente ao processo evolutivo.
8.6. Compreende o processo de extinção por
uma não adaptação dos seres vivos a novas condições ambientes.
8.7. Compreende a importância ecológica dos
animais vertebrados.
8.8. Identifica alguns representantes do filo
Chordata.
8.9. Diferencia exemplares de anfíbios e répteis,
a partir de sua morfologia externa.
8.10. Compara, identifica, interpreta e/ou analisa informações apresentadas em esquemas, figuras, diagramas, fotos, relatos
de experimentos, gráficos, textos verbais
relativos aos anfíbios, répteis, aves e mamíferos.

9.0 Reino Vegetal
• Aquáticos e terrestres (Algas multicelulares, briófitas,
pteridófitas, gimnospermas e angiospermas).
• Características
• Classificação
• Importância

9.1. Lista as principais características dos representantes do Reino vegetal.
9.2. Distingue os representantes do Reino vegetal, a partir de suas características morfofisiológicas.
9.3. Compreende a importância dos vegetais
para a manutenção do equilíbrio ecológico
e utilização humana.
9.4. Identifica estruturas reprodutivas características de briófitas e pteridófitas.
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9.5. Diferencia a fase gametofítica da fase esporofítica em briófitas e pteridófitas.
9.6. Evidencia diferenças entre os ciclos
reprodutivos de briófitas e pteridófitas.
9.7. Correlaciona os órgãos que compõem os
vegetais superiores e suas respectivas funções.
9.8. Compreende o mecanismo de reprodução
das angiospermas.
9.9. Identifica as estruturas constituintes de uma
flor.
9.10. Compara, identifica, interpreta e/ou analisa informações apresentadas em esquemas, figuras, diagramas, fotos, relatos
de experimentos, gráficos, textos verbais
relativos aos organismos que integram o
reino vegetal.
Conteúdos procedimentais e atitudinais trabalhados durante o processo educativo.














Combina leituras observações, experimentações,
registros, para coleta, organização, comunicação e discussão de fatos e informações.
Identifica o problema e formula a “pergunta”
a partir de observação de fenômeno, eventos e
fatos
Elabora hipóteses a partir de observações e de
leituras.
Revela interesse busca pelo conhecimento.
Responsabiliza-se pelo cumprimento das atividades, adquirindo o espírito de pesquisa desenvolvendo a capacidade de raciocínio e autonomia.
Sabe: ouvir, colaborar com o grupo, aceitar
normas e regras estabelecidas, articular os objetivos e os interesses próprios aos de outros
membros do grupo, respeitando pontos de vista diferentes e demonstrando habilidades de
trabalhar/estar em grupo.
Valoriza a organização e manutenção da limpeza e espaço físico.
Reflete valores humanos em sua relação com o
outro, exercitando atitudes de interação, cooperação e solidariedade com o grupo.
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Utiliza adequadamente a linguagem oral e
escrita na produção de leitura e de textos
quaisquer, 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.
 Constrói respostas com autonomia, representando clareza e organização de ideias.
 Identifica, aplica, avalia as etapas do método
científico, processos/ procedimentos que contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas da ordem sócio econômico ambiental.


EDUCAÇÃO FÍSICA
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

1.1 Atletismo e natação;
1.1. Jogos recreativos;
1.2. Jogos cooperativos;
1.3. Jogos predesportivos;
1.4. Jogos Eletrônicos;
3.1 Avaliação Física;

1.1.1/2.1.1/2.2.1/2.3.1/2.4.1 – Utilizar determinadas habilidades motoras de acordo com o
tipo de jogo;
1.1.2/2.1.2/2.2.2/2.3.2/2.4.2 - Compreender
os esportes e jogos, como espaço de respeito
das diferenças;
1.1.3/2.1.3/2.2.3/2.3.3/2.4.3/3.1.1 - Identifica
habilidades físicas básicas;
3.1.2 – Conhecer o corpo em seus aspectos
morfológicos;
1.1.4/3.1.3 – Identificar fatores de alterações
sobre o corpo, provocada pelo meio ambiente.

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

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 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 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.
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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 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
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.
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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)
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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)

2ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

1.1 Voleibol e basquete;

1.1.1/ 2.1.1/ 2.2.1 / 3.1.1– Compreende e
associa as regras do esporte, jogo e lutas em
várias situações do seu cotidiano;
1.1.2/2.1.2/2.2.2/3.1.2/4.1.1 – Conhecer a
historia dos esportes, danças, jogos e lutas
estudadas;
1.1.3/2.1.3/2.2.3/3.1.3/4.1.2 - Vivenciar modalidades esportivas, danças, lutas e jogos
valorizando a cooperação;
1.1.4/2.1.4/2.2.4/3.1.4/4.1.3 - Vivenciar os
movimentos basicos das lutas, esportes e jogos
estudados;

2.1 Jogos cooperativos;
2.2 Jogos predesportivos;
3.1 Capoeira

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

1.1.5/2.1.5/2.2.5/3.1.5/4.1.4 - Desenvolver habilidades de inclusão nos jogos, danças, lutas e
esportes, necessarias para vida social e lazer;

5.1 Hidratação;

5.1.1 Compreender a importância da hidratação no cotidiano e durante as práticas
corporais.

1.1.6/2.1.6/2.2.6/3.1.6/4.1.5 - Desenvolver
noções de tempo e espaço através dos esportes, danças, jogos e lutas;
4.1.6 Conhecer possibilidades do corpo nas
danças utilizando sons, ritmos, melodias
diferentes.
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3ª UNIDADE
CONTEÚDOS
1.1 Futsal e handebol;

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
1.1.1 / 2.1.1 / 2.2.1/2.3.1/2.4.1 – Compreende
e associa as regras dos esportes, jogos e lutas
em várias situações do seu cotidiano;

2.1 Jogos cooperativos;
2.2 Jogos predesportivos;
2.3 Jogos de tabuleiros;
2.4 Jogos de lutas;
3.1 Eventos esportivos.

1.1.2 – Conhecer fundamentos basicos da arbitragem de cada modalidade estudada;
1.1.3/2.1.2/2.2.2/2.3.2/2.4.2 – Vivenciar modalidades esportivas e jogos valorizando a cooperação;
3.1.1/2.2.3/2.4.3 – Construir e reorganizar
novos jogos e novas regras segundo as necessidades do grupo;
3.1.2 – Organizar atividades extraclasses;
3.1.3/2.4.4/2.3.4/2.2.3/2.1.3 – Adotar atitudes
de solideralidade e respeito ao proximo.
1.1.4/2.1.4/2.2.4/.2.3.5/2.4.5/3.1.4 – Aplicar
as regras estudadas em situação de jogo.
1.1.5/3.1.5 - Adotar atitudes éticas em situações
de praticas esportivas.
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ENSINO RELIGIOSO
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

1.0 Campanha da
Fraternidade

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.

2.0 Jeitos de liderar

2.1. Identifica algumas características observadas nos líderes;
2.2. Apresenta lideranças de grande relevância
mundial;
2.3. Conhece a história de Abraão, líder judaico;
2.4. Apresenta os preparativos para tornar-se
líder dentre o povo xavante;
2.5. Estimula a liderança entre os jovens.

3.0 Arrependimento e
Transformação

3.1. Reflete sobre a Semana Santa para os
cristãos;
3.2. Entende a importância de reconhecer falhas, arrepender-se e buscar a transformação;
3.3. Instiga o pedido e a aceitação do perdão;
3.4. Conhece a teologia agostiniana, fundamento de outras teologias;
3.5. Celebra a Reconciliação.

4.0 Esperança e eternidade

4.1. Compreende a esperança como motor
que move a vida;
4.2. Apresenta os fundamentos para a crença
na ressurreição;
4.3. Dialoga sobre diversas maneiras de crença na eternidade;
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4.4. Percebe a esperança também na construção da vida presente.
5.0 Amor materno

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

6.0 Enigmas da criação

6.1. Discute a criação do universo com base
em ideias de diferentes civilizações e épocas;
6.2. Desperta a criticidade em torno da análise
mítica;
6.3. Promove o diálogo entre ciência e fé;
6.4. Possibilita a releitura mitológica em linguagem atual.

Datas importantes /
possíveis vivências com
os alunos
- Quaresma: Tempo de
conversão
- Sexta-feira da Paixão
- Páscoa
INDICADORES DE PESQUISA: UTILIZADO
NAS TRÊS UNIDADES,
EM TODAS AS DISCIPLINAS.
7.1 Organização de
ideias para pesquisa

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 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

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 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 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:
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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 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)
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
7.0 Esporte, saúde e
mística

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

8.0 Tradições populares juninas

8.1
8.2
8.3
8.4

9.0 Dez maneiras de
ser bom

9.1
9.2
9.3
9.4

10.0 Desprendimento,
que virtude é essa?

Analisa os benefícios à saúde levados pela
prática de esportes;
Entende que o cuidado da mente leva a
um reflexo no corpo;
Avalia relatos de esportistas que encontraram seu ponto de equilíbrio na prática de
esportes;
Percebe a mística como fator vivido cotidianamente;
Discute a Copa do Mundo 2018.
Conhece os santos juninos celebrados no
nordeste do país;
Analisa a história de Santo Antônio, São
João e São Pedro;
Interpreta os significados dos elementos
utilizados nas respectivas festas dos santos;
Promove a descontração com brincadeiras
típicas.
Articula os dez mandamentos como caminhos que levam a pessoa ao encontro do
bem e do amor;
Verifica a atualidade dos dez mandamentos no contexto contemporâneo;
Reflete problemas sociais à luz do oitavo
mandamento “Não furtarás”;
Identifica a relação ser humano/Deus e ser
humano/ser humano presente nos mandamentos judaico/cristãos.

10.1 Reconhece o desprendimento como virtude
necessária para uma vida harmoniosa consigo, com o outro e com o meio ambiente;
10.2 Analisa as diferentes formas de manifestação do desprendimento;
10.3 Adota o ideal da ação desinteressada em
vista do bem;
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10.4 Discute o capitalismo como forma desmedida de obtenção do lucro.
11.0 As virtudes dos
antigos

11.1 Conceitua e distingue as virtudes da justiça, prudência, coragem e temperança;
11.2 Aplica essas virtudes a problemas reais do
mundo contemporâneo;
11.3 Associar valores antigos a práticas atuais;
11.4 Analisa as virtudes supracitadas do ponto
de vista de diversas tradições religiosas.

12.0 As virtudes cristãs

12.1 Percebe a fé, a esperança e a caridade
como virtudes indispensáveis à vida humana e sua saudável evolução;
12.2 Reconhece a pluralidade de crenças e necessidade do cultivo do respeito por todas
as fés;
12.3 Discute a esperança no cenário brasileiro
atual;
12.4 Incentiva a prática da caridade enquanto
virtude de união entre o homem e seu
Transcendente.

13.0 As virtudes de
cada dia

13.1 Apresenta e discute os valores da gratidão,
da generosidade, da honestidade e da doçura nas relações cotidianas;
13.2 Estimula a prática dessas virtudes no dia a
dia;
13.3 Percebe a evolução espiritual daqueles que
se comprometem a estas vivências;
13.4 Analisa as virtudes supracitadas segundo
diferentes tradições religiosas.

14.0 A medida do
amor ou o amor
sem medida?

14.1 Interpreta o mandamento do amor, segundo diferentes tradições religiosas;
14.2 Determina quem é o próximo a partir de
concepções oriental e ocidental;
14.3 Reconhece e incentiva exemplos de amor
na sociedade atual;
14.4 Discute a fraternidade brasileira e a importância das ONGs neste segmento.
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15.0 O avesso da violência
Datas importantes /
possíveis vivências com
os alunos
- Maio: mês de Maria
- Corpus Christi
- Dia nacional do amigo e internacional da
amizade 20/07

15.1 Introduz o valor da não violência numa
perspectiva humano/ambiental;
15.2 Cultiva a paz como fundamento da vida;
15.3 Discute a eficácia do combate ao mal por
meio da violência;
15.4 Reflete a universalidade da mensagem de
São Francisco de Assis sobre a paz;
15.5 Estimula a prática da não violência nas
relações diárias.

3ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

16. Jeitos de ser responsável

16.1 Compreende que todos têm dons e habilidades;
16.2 Dialoga sobre vocação e profissão;
16.3 Identifica princípios que transparecem
responsabilidade;
16.4 Estimula a responsabilidade com todos os
seres;
16.5 Conhece personalidades que assumiram
responsabilidades de relevância mundial.

17. As escolhas

17.1 Reflete sobre o valor da integridade das
relações;
17.2 Pondera elementos imprescindíveis para a
realização de escolhas;
17.3 Discute escolhas feitas por religiosos de
distintas tradições;
17.4 Debate sobre justiça a partir da cultura grega.

18. Manifestações de fé

18.1
18.2
18.3
18.4

19. Fraternidade e superação da violência

19.1 Reflete sobre os tipos de violência que
agridem as diferentes formas de vida;
19.2 Conhece personalidades históricas que

Conhece os pilares da fé islâmica;
Discute ativismo político/social;
Debate sobre cultura de massa;
Avalia episódios da vida de Jesus nos
quais estava presente uma multidão.
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lutaram pela não violência;
19.3 Discute textos sagrados de repúdio à violência;
19.4 Trabalha o reconhecimento da fraternidade
humana;
19.5 Estimula ações de combate à violência.
20. As leis naturais

20.1 Reflete sobre as leis naturais segundo ensinamentos do Espiritismo;
20.2 Analisa questões sociais numa perspectiva
das leis naturais;
20.3 Discute a importância das leis morais na
edificação de uma sociedade;
20.4 Associa liberdade de pensamento à responsabilidade de ação.

21. A vida não se rouba

21.1 Reconhece a vida como dom de Deus;
21.2 Problematiza temas como suicídio, aborto e
drogas;
21.3 Assume o compromisso de orientar responsavelmente as pessoas sobre a importância da preservação da vida;
21.4 Compreende o valor da vida a partir de
diferentes correntes sócio/religiosas.

22. A amizade é para
sempre?

22.1 Mostra o valor da amizade;
22.2 Distingue ações que contribuem para o
estreitamento de laços afetivos;
22.3 Estimula o reconhecimento e preservação
de um (a) amigo (a);
22.4 Confraterniza a amizade que pôde ser
firmada ao longo do ano.

Datas importantes /
possíveis vivências com
os alunos
- Mês vocacional (Agosto)
- Mês da bíblia (Setembro)
- Nossa Senhora Aparecida / Padroeira do
Brasil – 12 de outubro
- Tempo do Advento e
Natal
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ESPANHOL
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

1.0 El hogar

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 El barrio donde
vivo

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 ?Qué país es este?
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 ?Qué país es este?

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 Si seguimos así

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 linguísticas
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 ?Qué nos tacará?

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

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

1.0 ?vas a viajar

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.

2.0 oiga, por favor......

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.

3.0 !Comida exquisita!

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.
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FILOSOFIA
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS
1.0 FILOSOFIA E OUTRAS FORMAS DE
PENSAR

2.0 VER A REALIDADE
VIRTUAL

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
1.1. Constrói sínteses e generalizações a partir
da observação, leitura, interpretação e discussão coletiva de textos.
1.2. Assume uma postura investigadora diante
das explicações oferecidas pela ciência, religião, filosofia e artes na sociedade contemporânea.
1.3. Utiliza os princípios básicos da argumentação.
1.4. Utiliza adequadamente a linguagem oral e
escrita na produção de leitura e de textos
quaisquer, inclusive e sobretudo, do texto
filosófico.
1.5. Constrói respostas com autonomia, expressando com clareza e organização de ideias.
1.6. Revela interesse/busca pelo conhecimento.
1.7. Responsabiliza-se pelo cumprimento das
atividades, adquirindo o espírito de pesquisa, desenvolvendo a capacidade de raciocínio e autonomia.
1.8. Sabe: ouvir, colaborar com o grupo, aceitar
normas e regras estabelecidas, articular os
objetivos e os interesses próprios aos de
outros membros do grupo, respeitando
pontos de vista diferentes e demonstrando
habilidades de trabalhar/estar em grupo.
1.9. Valoriza a organização e manutenção da
limpeza e espaço físico.
1.10. Reflete sobre valores humanos em sua relação com o outro, exercitando atitudes de interação, cooperação, solidariedade e respeito, a partir da pluralidade cultural: étnica, religiosa, econômica, social e sexual.
2.1. Compreender que as aparências não são
irreais ou falsas, e sim uma pequena parte
da realidade, e que esse reconhecimento é
necessário para que se busque uma verdade mais plena e profunda.
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3.0 CONHECER A
ALEGORIA DA CAVERNA

3.1. Introduzir a teoria do conhecimento de
Platão, destacando principalmente a diferença que ele estabelece entre aparência e
realidade.
3.2. Entender a alegoria da caverna como símbolo da busca pela verdade, em que se
parte de um estado de conhecimento parcial para uma realidade um pouco mais
completa e profunda, ressaltando que esse
processo ocorre de forma gradual.

4.0 SER FILÓSOFO
ATUALMENTE

4.1. Compreender que a Filosofia de Platão
serve de base de reflexão para se tentar sair da superficialidade das aparências.

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

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 idéias 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 idéias
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 cum-
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prindo 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
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.
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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:
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.

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
1. CUIDAR DE SI E
DOS OUTROS
2. VER UM EXEMPLO
DE CUIDADO
3. CONHECER A FILOSOFIA CRISTÃ E A
SUA ÉTICA
4. SER GIGANTE OU
PEQUENO? SER
JUSTO.
5. A IMPORTÂNCIA DO
AMOR
6. A PRESENÇA DO
AMOR
7. CONHECER DIVERSAS FORMAS DE
AMAR

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
5.1. Perceber a importância da ideia de igualdade entre os seres humanos, percebendoa como condição para que não haja tratamento diferenciado (no sentido injusto do
termo).
5.2. Reconhecer a liberdade como valor relacionado à responsabilidade que temos conosco e com aqueles que estão à nossa
volta.
6.1. Compreender o conceito de imperativo
categórico apresentado por Kant.
7.1. Identificar os elementos que caracterizam a
filosofia cristã e a sua ética.
8.1. Pensar a dignidade humana como valor
absoluto de cada pessoa, que não pode ser
tratada como coisa, sob qualquer circunstância.
9.1. Estimular a compreensão do amor como
forma de sabedoria de vida.
10.1. Estabelecer a diferença entre amor eros,
amor philia e amor ágape.
11.1. Compreender que a palavra “amor” é
ambígua, pois sugere diversos significados, e que, portanto, é reflexo de diferentes expressões.
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3ª UNIDADE
CONTEÚDOS
1. SER AMOROSO E
SER AMADO
2. SER BOM PARA AGIR
BEM
3. NO FINAL, UMA
SOLUÇÃO
4. VER A COOPERAÇÃO
5. CONHECER FILOSOFIA POLÍTICA

6. SER PACÍFICO

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
12.1. Compreender que a palavra “amor” é
ambígua, pois sugere diversos significados, e que, portanto, é reflexo de diferentes expressões.
13.1. Compreender o que significa viver em
sociedade.
14.1. Verificar que todas as ações trazem consequências para a vida dos outros.
15.1. Reconhecer que todos os homens têm
algo em comum e que há uma responsabilidade intrínseca à vida em sociedade.
16.1. Refletir sobre o estado de natureza, tentando imaginar como seria o ser humano
se não houvesse a sociedade.
16.2. Estudar a ideia geral de contrato, como
uma convenção estabelecida em determinado momento da vida social, concluindo
que essa convenção é a origem da liberdade, igualdade e responsabilidade inerentes aos que vivem sob o mesmo contrato.
17.1. Destacar a importância do contrato social
como provedor de valores como a paz.
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GEOGRAFIA
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

I. CONTEÚDOS ESSENCIAIS
Brasil: Aspectos naturais, localização e
formação territorial e
população.
1. Localização, dimensões do território e
limites.

1.1. Localiza e relaciona a localização brasileira
com os aspectos naturais.

2. relevo e hidrografia,
Clima e vegetação.

2.1. Relaciona os recursos do espaço natural
brasileiro com as atividades econômicas.

3. Ocupação e formação do território brasileiro, divisão política, fontes energéticas, dimensão ambiental do território
brasileiro, regionalização oficial e outras
divisões regionais
(geoeconômica, quatro brasis, etc.)

3.1. Compreende questões referentes à divisão
política, aos limites e às fronteiras.
3.2. Compreende o processo de formação e
configuração do espaço geográfico brasileiro, desde o processo de colonização até
a atualidade.
3.3. Conceitua regionalização e compreende
sua importância para o estudo do espaço.
3.4. Identifica e compara diferentes regionalizações estabelecidas para o território brasileiro, citando os critérios utilizados em cada
uma delas.
3.5. Reconhece a divisão regional elaborada
pelo IBGE como sendo oficial.
3.6 Caracteriza e localiza os principais aspectos naturais das regiões do IBGE.
3.7. Localiza e caracteriza a divisão em cinco
regiões, identificando os estados e capitais
de cada uma delas.
3.8. Identifica e caracteriza os complexos regionais e outras divisões regionais.
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4. População: aspectos
e conceitos demográficos. (Natalidade, mortalidade, população absoluta e
relativa, crescimento
vegetativo, estrutura
etária, envelhecimento).
- Índices e Indicadores, socioeconômicos
- formação do povo
brasileiro, movimentos migratórios
no tempo e no espaço.

4.1. Compreende e aplicar noções sobre demografia.
4.2. Analisa o processo de crescimento da população brasileira, suas causas e consequências.
4.3. Caracteriza a demografia brasileira, quanto ao número e à concentração territorial.
4.4. Constata as mudanças ocorridas nas últimas décadas, em relação ao comportamento e ao perfil demográfico brasileiro.
4.5. Identifica os fatores relacionados ao ritmo
do crescimento da população de um país.
4.6. Caracteriza e diferenciar os movimentos
migratórios
4.7. Reconhecer as matrizes étnicas que participaram da formação do povo brasileiro.
4.8. Identificar a miscigenação como resultado
da do processo de formação do povo brasileiro.
4.9. Compreende a identidade brasileira por
meio da origem da formação do seu povo
e da contribuição africana, indígena e européia.

CONTEÚDOS TRANSVERSAIS
Conteúdos procedimentais, atitudinais trabalhados durante o processo educativo.

CONTEÚDOS TRANSVERSAIS
- Conhece e compreende os conceitos fundamentais da Geografia.
- Identifica ações humanas positivas e negativas
em sociedades, seus reflexos nos diferentes espaços e tempo.
- Valoriza ações humanas positivas da humanidade nos diferentes espaços e tempos.
- Valoriza o patrimônio sociocultural e respeita a
sociodiversidade, reconhecendo-os como direito dos povos.
- Revela interesse/busca pelo conhecimento.
- Responsabiliza-se pelo cumprimento das atividades, adquirindo o espírito de pesquisa desenvolvendo a capacidade de raciocínio e autonomia.
- Sabe: ouvir; colaborar com o grupo; aceita
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-

-

normas e regras estabelecidas; articula os objetivos e os interesses próprios aos dos outros
membros do grupo, respeitando pontos de vista diferentes e demonstrando habilidades de
trabalhar/estar em grupo.
Valoriza a organização e manutenção da limpeza e espaço físico.
Reflete valores humanos em sua relação com o
outro, exercitando atitudes de interação, cooperação e solidariedade com o grupo.
Utiliza adequadamente a linguagem oral e
escrita na produção de leitura e de textos para
refletir sobre os valores humanos, pontos de
vista e contextos sócio históricos, sendo capaz
de expor ideias com desenvoltura e coerência.
Demonstra habilidades de análise, compreensão, interpretação, crítica e intertextualidade.
Constrói respostas com autonomia, expressando-se com clareza e organização de ideias.
Lê, interpreta, compara e compreende informações cotidianas em diferentes linguagens
viso espaciais (tabelas, gráficos, mapas, charges, etc.) e textos verbais.

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

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):
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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

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.
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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
hipótese, examina e analisa fatos existentes e sintetiza as evidencias dentro de um
modelo teórico estabelecido
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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 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.

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
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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 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
I. CONTEÚDOS ESSENCIAIS
Sociedade e economia no do Brasil:
5. O espaço urbano:
urbanização a rede
urbana, hierarquia
urbana, problemas
socioambientais no
meio urbano.

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

5.1. Aponta causas do crescimento econômico
do Brasil e perceber que esse crescimento
não beneficia toda a população.
5.2. Percebe as consequências sociais da distribuição desigual de riquezas.
5.3. Reconhecer algumas características do
processo de urbanização do Brasil.
5.4. Reconhece as características do processo
de desenvolvimento e subdesenvolvimento.

6. A Industrialização
Brasileira.
7. O espaço rural: estrutura fundiária, sistemas agrícolas,
agronegócio x agricultura familiar, conflitos rurais x reforma
agrária.
- O nível de desenvolvimento socioeconômico.
Regionalização: As
grandes regiões brasileiras – divisão oficial
do IBGE
8. Região Norte: aspectos naturais e socioeconômicos. Questões
socioambientais da
Amazônia. Amazônia Legal Amazônia
Internacional.

7.2. Caracteriza, identifica e compara indicadores sociais e econômicos.

8.1. Localiza e distingue em mapas a Amazônia
Internacional, Amazônia Legal e Região
Norte.
8.2. Descreve as características naturais do
complexo Amazônico e compreende a independência entre seus elementos.
8.3 Reconhece as características histórico-
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econômicas da ocupação do espaço da
Amazônia.
8.4. Reconhece as características econômicas
da região amazônica e suas consequências
para o ambiente e qualidade de vida da
população.
9. Região Nordeste:
aspectos naturais e
socioeconômicos.
As sub-regiões nordestinas. A seca, suas causas e consequências;

9.1. Reconhece e conceitua densa, perene,
heterogênea, xerófila, latifoliada, diversidade, zona de transição.
9.2. Localiza e Identifica em mapa a divisão
política das regiões geoeconômicas
9.3. Localiza e caracteriza os aspectos naturais
das regiões geoeconômicas.
9.4. Reconhece as características históricoeconômicas e a formação socioespacial do
nordeste.
9.5. Analisa o nível de desenvolvimento socioeconômico do nordeste.
9.6. Localiza em mapas as subregiões nordestinas, distinguindo as características econômicas e naturais
9.7. Compreende a questão da seca no sertão
nordestino, suas causas e implicações sociais, políticas e econômicas.
9.8. Identifica características do processo de
desenvolvimento econômico recente da região nordeste.

II. CONTEÚDOS
TRANSVERSAIS
Conteúdos procedimentais, atitudinais
trabalhados durante
o processo educativo.

2.1. Conhece e compreende os conceitos fundamentais da Geografia.
2.2. Identifica ações humanas positivas e negativas em sociedades, seus reflexos nos diferentes espaços e tempo.
2.3. Valoriza ações humanas positivas da humanidade nos diferentes espaços e tempos.
2.4. Valoriza o patrimônio sociocultural e respeita a sociodiversiadde, reconhecendo-os
como direito dos povos.
2.5. Revela interesse/busca pelo conhecimento.
2.6. Responsabiliza-se pelo cumprimento das
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atividades, adquirindo o espírito de pesquisa desenvolvendo a capacidade de raciocínio e autonomia.
2.7. Sabe: ouvir; colaborar com o grupo; aceita
normas e regras estabelecidas; articular os
objetivos e os interesses próprios aos dos
outros membros do grupo, respeitando
pontos de vista diferentes e demonstrando
habilidades de trabalhar/estar em grupo.
2.8. Valoriza a organização e manutenção da
limpeza e espaço físico.
2.9. Reflete valores humanos em sua relação
com o outro, exercitando atitudes de interação, cooperação e solidariedade com o
grupo.
2.10. Utiliza adequadamente a linguagem oral
e escrita na produção de leitura e de textos para refletir sobre os valores humanos, pontos de vista e contextos sóciohistóricos, sendo capaz de expor ideias
com desenvoltura e coerência.
2.11. Demonstra habilidades de análise, compreensão, interpretação, crítica e intertextualidade.
2.12. Constrói respostas com autonomia, expressando-se com clareza e organização
de ideias.
2.13. Lê, interpreta, compara e compreende
informações contidas em diferentes linguagens visuoespaciais (tabelas, gráficos,
mapas, charges, pinturas, etc) e textos
verbais.
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3ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

1. CONTEÚDOS ESSENCIAIS
- Região Sudeste: aspectos naturais e socioeconômicos.
- Organização do
espaço urbanoindustrial brasileiro.
(megalópole brasileira)
- Região Sul: aspectos
naturais e socioeconômicos.
- Organização do
espaço sociocultural
e econômico. (imigração europeia)
- Região CentroOeste: aspectos naturais e socioeconômicos.
- Organização do
espaço sócio-cultutal
e econômico. (ocupação recente x fronteira agrícola)

1.15. Identifica a diversificação de atividades
econômicas no Centro-Sul, compreendendo as razões da concentração industrial na região.
1.13. Identifica os fatores históricos econômicos
que levaram o Centro-Oeste ocupar papel centralizador na atividade agropecuária.
1.14. Reconhece o papel exercido pelo CentroOeste nas relações brasileiras com a economia internacional.

2. CONTEÚDOS
TRANSVERSAIS
Conteúdos procedimentais, atitudinais
trabalhados durante
o processo educativo.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Conhece e compreende os conceitos fundamentais da Geografia.
Identifica ações humanas positivas e negativas em sociedades, seus reflexos nos
diferentes espaços e tempo.
Valoriza ações humanas positivas da humanidade nos diferentes espaços e tempos.
Valoriza o patrimônio sociocultural e respeita a sociodiversiadde, reconhecendo-os
como direito dos povos.
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2.5.
2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

2.10

2.11
2.12
2.13

Revela interesse/busca pelo conhecimento.
Responsabiliza-se pelo cumprimento das
atividades, adquirindo o espírito de pesquisa desenvolvendo a capacidade de raciocínio e autonomia.
Sabe: ouvir; colaborar com o grupo; aceita normas e regras estabelecidas; articular
os objetivos e os interesses próprios aos
dos outros membros do grupo, respeitando pontos de vista diferentes e demonstrando habilidades de trabalhar/estar em
grupo.
Valoriza a organização e manutenção da
limpeza e espaço físico.
Reflete valores humanos em sua relação
com o outro, exercitando atitudes de interação, cooperação e solidariedade com o
grupo.
Utiliza adequadamente a linguagem oral
e escrita na produção de leitura e de textos para refletir sobre os valores humanos,
pontos de vista e contextos sóciohistóricos, sendo capaz de expor ideias
com desenvoltura e coerência.
Demonstra habilidades de análise, compreensão, interpretação, crítica e intertextualidade.
Constrói respostas com autonomia, expressando-se com clareza e organização
de ideias.
Lê, interpreta, compara e compreende
informações contidas em diferentes linguagens visuoespaciais (tabelas, gráficos,
mapas, charges, pinturas, etc) e textos
verbais.
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HISTÓRIA
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

1.1. A ALTA IDADE
MÉDIA E O INÍCIO
DO FEUDALISMO
 A queda do Império Romano
 Os povos germânicos
 O Império Carolíngio
 O feudalismo
 Uma sociedade
de ordens
 Mulheres e crianças
 O senhorio medieval
 O medo da fome
da morte

1.1.1 Entende os diferentes marcos históricos
que definem o início e fim da Idade Média;
1.1.2 Identifica a Idade Média como um conceito característico da Europa Ocidental;
1.1.3 Conhece a periodização deste período;
1.1.4 Caracteriza a organização econômica,
politica e cultural dos povos bárbaros
1.1.5 Compreende a participação dos povos
germânicos na desintegração do Império
Romano do Ocidente e na formação do
Feudalismo
1.1.6 Entende que a sociedade feudal resultou
da síntese de instituições romanas e germânicas.
1.1.7 Percebe a importância da guerra na vida
dos povos bárbaros e sua relação com a
formação das realezas germânicas.
1.1.8 Compreende a importância da dinastia
merovíngia para a expansão do Cristianismo na Europa Medieval
1.1.9 Entende a dinastia carolíngia como uma
tentativa de restituir a centralização política na Europa ocidental;
1.1.10 Compreende que a formação do feudalismo foi resultado da composição de
elementos da cultura bárbara e romana;
1.1.11 Diferencia as três ordens que compunham a sociedade feudal: o clero, a nobreza e os camponeses.
1.1.12 Entende o surgimento do cristianismo e
da Igreja Católica, bem como a sua expansão no mundo romano e medieval;
1.1.13 Compreende o papel da Igreja na Idade
Média com base em seu poder político,
econômico e cultural ao longo deste período;
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1.1.14 Conhece a estrutura hierárquica da Igreja Católica;
1.1.15 Identifica e entende os diferentes questionamentos ao poder da Igreja Católica
medieval: o confronto com o poder dos
reis, as heresias, a sobrevivência de uma
cultura pagã e as manifestações da cultura popular;
1.1.16 Aponta a relação entre o cristianismo e
as instituições da sociedade europeia
medieval;
1.1.17 Reconhece as principais características
da economia, da política e da cultura na
Europa medieval;
1.1.18 Identifica as principais partes de um
castelo medieval e relaciona-as com as
necessidades de seus habitantes.
1.1.19 Desconstrói a ideia de que a Idade Média foi um período caracterizado pelo
atraso e estagnação
1.2. NASCIMENTO E
EXPANSÃO DO ISLÃ
 O Islã no mundo
atual
 Península Arábica: o berço do Islã
 Maomé: o profeta
do Islã
 Os califados e a
expansão do Império
 Os cinco pilares
 Cotidiano e costumes do Islã
 Ciência e arte no
islã

1.2.1 Localiza geograficamente o povo árabe.
1.2.2 Identifica aspectos econômicos, políticos e
religiosos na formação do mundo árabe.
1.2.3 Diferencia o papel da mulher no mundo
islâmico e no mundo ocidental contemporâneo.
1.2.4 Percebe a problemática atual que envolve
o Oriente Médio (judeus e muçulmanos).
1.2.5 Percebe que o mundo islâmico representa, atualmente, um contraponto importante aos valores da civilização ocidental;
1.2.6 Reconhece que algumas crenças e procedimentos dos muçulmanos são comuns a
outras religiões;
1.2.7 Desenvolve uma atitude de respeito diante das diferenças;
1.2.8 Repudia qualquer forma de intolerância e
discriminação;
1.2.9 Conhecer aspectos da história do islamismo, desde a origem, com Maomé, até
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a expansão durante os califados
1.2.10 Respeitar a tradição religiosa e cultural
islâmica
1.2.11 Identifica questões relativas ao islamismo presentes no debate político e cultural da atualidade
1.2.12 Conhece a importância da trajetória do
profeta Mohammed para o povo islâmico
1.2.13 Compreende a importância da Hégira
para a formação do Islã
1.3. A ÁFRICA ANTES
DOS EUROPEUS
 O preconceito e a
ignorância sobre
a África
 As fontes para estudo da África
 África: território e
demografia
 O Islã chega à
África
 Os grandes reinos do Sahel
 A religiosidade
dos árabes e dos
africanos
 Povos da África
no Brasil

1.3.1 Reconhece a diversidade de grupos humanos na África ao longo de sua história;
1.3.2 Conhece a história africana desvinculada
da história europeia;
1.3.3 Compreende a formação e a organização
política e cultural de reinos africanos anteriores à chegada dos europeus;
1.3.4 Identifica as diferenças da escravidão
praticada na África antes e depois da
chegada dos europeus;
1.3.5 Entende o caráter comercial e capitalista
do tráfico de escravos no período moderno;
1.3.6 Compreende o continente africano em
sua diversidade;
1.3.7 Analisa o preconceito e a ignorância sobre a África;
1.3.8 Compreende a expansão/presença do
Islã na África;
1.3.9 Identifica os povos da África no Brasil:
iorubas e bantos;
1.3.10 Valoriza o patrimônio sociocultural e
respeita a diversidade reconhecendo-a
como direito dos povos;
1.3.11 Compreende a identidade brasileira por
meio da origem da formação do seu povo e da contribuição africana.
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1.4. A BAIXA IDADE
MÉDIA EA CRISE
DO FEUDALISMO
 As inovações
agrícolas
 O revigoramento do comercio
e das cidades
 As Cruzadas
 A arquitetura
medieval
 O teatro e a literatura
 O ensino na
Baixa Idade
Média
 A crise do século XIV
 A formação do
Estado moderno

1.4.1 Identifica o aspecto político-religioso do
movimento cruzadista e sua importância
na transformação da Europa;
1.4.2 Percebe o choque de culturas entre o Oriente e o Ocidente e suas consequências;
1.4.3 Compreende a relação das Cruzadas
com a crise do sistema feudal;
1.4.4 Identifica o aspecto político-religioso do
movimento cruzadista e sua importância
na transformação da Europa;
1.4.5 Percebe o choque de culturas entre o
Oriente e o Ocidente e suas consequências;
1.4.6 Compreende a relação das Cruzadas
com a crise do sistema feudal;
1.4.7 Caracteriza o processo de Renascimento
Comercial durante a Baixa Idade Média;
1.4.8 Relaciona o surgimento da burguesia com
o ressurgimento do comércio e as transformações sociais, políticas, econômicas e
culturais ocorridas no período;
1.4.9 Identifica as razões que explicam o ressurgimento das cidades medievais;
1.4.10 Compreende a importância das Feiras
Medievais para o desenvolvimento de
várias cidades europeias;
1.4.11 Relaciona o fanatismo religioso da época feudal e suas manifestações na atualidade;
1.4.12 Reconhece a importância das corporações de ofício como também a exploração no mundo do trabalho;
1.4.13 Percebe a importância da formação das
monarquias nacionais no processo de
expansão marítima europeia.
1.4.14 Compreende as origens do absolutismo
e identifica as bases teóricas do poder
absoluto.
1.4.15 Caracteriza o absolutismo no restante
da Europa e entende as regras que regiam a sociedade do Antigo Regime.
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2ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

2.1. O RENASCIMENTO
E AS REFORMAS RELIGIOSAS
 Um mundo em
transição
 O humanismo
 A imprensa e os
novos conhecimentos
 As artes no Renascimento
 Reformas religiosas: a cristandade
em crise
 A Reforma se espalha pela Europa
 A Reforma Católica

2.1.1 Apresenta e discute conceitos e significações do movimento Renascentista na
Europa Ocidental e compara com a
produção científica no Continente Africano antes da chegada do europeu colonizador.
2.1.2 Identifica as características do Renascimento e estabelece relações com a produção ética, estética e científica da Idade Média.
2.1.3 Analisa o processo revolucionário desencadeado pelo movimento renascentista no que diz respeito a mudanças de
comportamento e na mentalidade do
homem europeu.
2.1.4 Compreende as transformações culturais ocorridas no período da modernidade, suas continuidades e rupturas.
2.1.5 Analisa a produção artística do período
renascentista como um veículo de propagação das transformações em curso.
2.1.6 Analisa e estabelece uma relativização dos
padrões culturais ocidentais, e dos conceitos de desenvolvimento e de civilização.
2.1.7 Analisa e relaciona o desenvolvimento
da nova cultura e sua correspondência
com as necessidades da burguesia,
analisando a importância dos Mecenas
e da imprensa como propagadores da
cultura renascentisita.
2.1.8 Entende o movimento reformista como
resultante das transformações gerais da
Europa Moderna. Identificando a importância da Itália como o berço do Renascimento
2.1.9 Relaciona as razões de ordem religiosa,
política, econômica e cultural que explicam o surgimento das novas interpreta-
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ções do cristianismo.
2.1.10 Analisa os questionamentos religiosos
que abalaram o poder da Igreja romana e suas motivações e implicações.
2.1.11 Identifica e analisa as várias religiões
surgidas a partir da Reforma Protestante
e sua relação com o contexto histórico.
2.1.12 Identifica o Movimento Protestante
como origem histórica do surgimento
de novas igrejas cristãs no Ocidente.
2.1.13 Percebe a relação do avanço do capitalismo com o advento do Calvinismo.
2.1.14 Identifica os novos movimentos religiosos da atualidade e a organização das
novas igrejas estabelecendo relações
com o contexto social, político e econômico que vivemos.
2.1.15 Explica e analisa a Contra Reforma ou
Reforma Católica caracterizando seus
princípios e objetivos.
2.1.16 Reconhece a importância de Martinho
Lutero, João Calvino e Henrique VIII
para a consolidação da religião protestante no mundo ocidental
2.2. AS GRANDES NAVEGAÇÕES
 O poder absoluto
dos reis
 A política mercantilista
 As viagens portuguesas
 As navegações da
Espanha
 As dificuldades nas
viagens
 A ciência e as navegações
 A divisão do mundo

2.2.1 Analisa as grandes navegações como
parte constitutiva do contexto da afirmação do Modo de Produção capitalista.
2.2.2 Relaciona a expansão marítima com as
transformações da Europa nos séculos
XIV a XVI.
2.2.3 Analisa criticamente a disputa por continentes e oceanos.
2.2.4 Destaca a importância do pioneirismo
de Portugal e Espanha no processo da
expansão marítima.
2.2.5 Analisa as razões do expansionismo
marítimo tardio de outros países, em relação a Portugal, dentro do contexto do
capitalismo comercial.
2.2.6 Compara a conquista do espaço extra-

MG-2018-guia do estudante-7º ano(0131292018)

71



O mundo após as
viagens marítimas

2.3. A AMÉRICA PRÉCOLOMBIANA
 Em busca dos primeiros americanos
 Os olmecas
 Teotihuacán: uma
das primeiras cidades
 O domínio tolteca
 As cidades-Estado
maias
 Os astecas
 A formação do Império Inca
 O que restou dos
povos précolombianos?
 Na Terra das Palmeiras
 A vida dos indígenas do Brasil
 Os indígenas Tupi
 Os índios do Brasil
de hoje

terrestre com a expansão.
2.2.7 Analisa a África e a Ásia no contexto da
expansão marítima europeia.
2.2.8 Desenvolve uma visão crítica acerca do
conceito de colonialismo e colonização.
2.2.9 Identifica as transformações culturais provocadas pelo contato com o estrangeiro.
2.2.10 Reconhece o projeto ultramarino europeu como um movimento de globalização econômica.
2.2.11 Estabelece um quadro comparativo
entre o projeto ultramarino do Estado
Absolutista-mercantilista com o processo de globalização econômica do Estado Neoliberal da atualidade.
2.3.1 Conhece o surgimento e desenvolvimento de importantes civilizações précolombianas
2.3.2 Entende
que
a
expressão
“précolombiana” decorre de um marco histórico, escolhido do ponto de vista europeu.
2.3.3 Reconhece que na América précolombiana se desenvolveram diversas
civilizações e identificar algumas de suas características comuns e particulares.
2.3.4 Identifica as principais características da
organização política, social, econômica
e cultural das civilizações da Mesoamérica e andinas.
2.3.5 Respeita e valorizar a cultura material e
simbólica dos povos pré-colombianos
como patrimônio da humanidade
2.3.6 Problematiza a visão eurocêntrica a
respeito dos povos indígenas e valoriza
a diversidade cultural que os caracteriza
2.3.7 Compreende o conceito de Terras indígenas
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3ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

3.1. O IMPÉRIO PORTUGUES NA ÁFRICA E NA ÁSIA
 O comércio marítimo
 África: comércio e
exploração
 A escravidão na
África
 O tráfico negreiro
 Os portugueses
na Ásia
 O Império Português
 A expansão do
cristianismo na
África e na Ásia.

3.1.1 Conhece as principais características da
expansão portuguesa na África e na Ásia
3.1.2 Contextualiza a presença da escravidão
na África e o impacto do tráfico negreiro
para as sociedades africanas
3.1.3 Reflete sobre interesses econômicos e
religiosos presentes na expansão portuguesa
3.1.4 Reconhece as manifestações de resistência dos povos africanos e asiáticos

3.2. A COLONIZAÇÃO
ESPANHOLA NA
AMÉRICA
 O paraíso destruído
 Os espanhóis
chegam a Tenochtitlán
 Os espanhóis na
América do Sul
 Como explicar a
conquista?
 Sociedade e administração da
América espanhola
 Ouro e prata
 Plantações e criações
 Trabalho e tributo

3.2.1 Entende a conquista da América espanhola;
3.2.2 Identifica as principais características da
administração colonial espanhola;
3.2.3 Conhece os regimes de trabalho característicos da colonização espanhola;
3.2.4 Define as principais características e instituições da América espanhola;
3.2.5 Compreende que o processo de aculturação era dinâmico e complexo e que os
indígenas, muitas vezes, resistiram e mantiveram suas crenças;
3.2.6 Percebe a importância da exploração das
colônias hispânicas para o aumento do
fluxo de entrada de ouro e prata na Espanha;
3.2.7 Caracteriza e avalia o papel da Igreja
Católica na obra de colonização da América
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As cidades na
América espanhola
 O papel da Igreja
na colonização
 A revolta de
Túpac Amaru II


3.3. A CONQUISTA E A
COLONIZAÇÃO
DA AMÉRICA PORTUGUESA
 A expedição de
Pedro Álvares
Cabral
 A extração do
pau-brasil
 O início da colonização
 O governo-geral
 As Câmaras Municipais
 Os jesuítas na
América portuguesa
 Mulheres portuguesas na colônia

3.3.1 Diferencia o período pré-colonial e o início da colonização portuguesa;
3.3.2 Compreende o inicio da colonização da
América portuguesa a partir da produção
açucareira e da divisão do território em
capitanias hereditárias;
3.3.3 Compreende as características do sistema
de capitanias hereditárias e o funcionamento do governo geral.
3.3.4 Identifica as principais medidas tomadas
pelos primeiros governadores- gerais;
3.3.5 Identifica a divisão da América portuguesa em capitanias hereditárias e a linha
imaginária do Tratado de Tordesilhas.
3.3.6 Identifica as principais razões do insucesso da maioria das capitanias hereditárias;
3.3.7 Compreende o funcionamento dos principais órgãos da administração colonialCâmaras Municipais;
3.3.8 Compreende a participação dos Jesuítas
no Brasil;
3.3.9 Caracteriza o modo de vida dos índios
tupis na época da conquista portuguesa;
3.2.10 Compreende e respeita a diversidade
cultural dos povos indígenas americanos.

3.4. O NORDESTE
AÇUCAREIRO
 Açúcar: o melhor
investimento
 O engenho e a
produção de açúcar

3.4.1 Indica os fatores que levaram os portugueses a cultivar cana-de-açúcar na América portuguesa;
3.4.2 Caracteriza a produção açucareira a
partir do sistema de Plantation;
3.4.3 Identifica as principais características da
vida nos engenhos, diferenciando as mo-
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 O lucrativo co-

mércio de escravos
 A resistência escrava
 A União Ibérica
 O reforço do controle colonial
 O Brasil não era
apenas um grande canavial

3.5 INGLESES E FRANCESES NA AMÉRICA
 Ingleses puritanos
rumo à América
 A formação das
treze colônias
 A França no Novo Mundo

dalidades de fazendeiros de cana da
época colonial e os tipos de engenho;
3.4.4 Identifica as funções exercidas pelos trabalhadores livres especializados que atuavam no engenho;
3.4.5 Analisa, por meio de gráfico, os principais
produtos exportados pelo Brasil durante o
período colonial;
3.4.6 Percebe o preconceito racial que ainda
persiste no Brasil como uma das heranças
perversas da escravidão;
3.4.7 Compreende a polêmica historiográfica
relacionada à caracterização da sociedade colonial;
3.4.8 Reconhece as várias formas de resistência
praticadas pelos escravos, em especial a
formação de quilombos;
3.4.9 Reconhece a importância do tráfico negreiro para a lavoura canavieira e para o
enriquecimento dos traficantes de escravos
3.4.10 Avalia os efeitos da União Ibérica para
Portugal e para a América portuguesa e a
singularidade da presença holandesa no
Nordeste
3.5.1 Caracteriza a situação socioeconômica e
politica da Inglaterra no inicio do século
XVII e os motivos da vinda dos primeiros
colonos ingleses para a América do Norte
3.5.2 Diferencia a colonização que se organizou no norte e no centro da América inglesa daquela estabelecida no sul
3.5.3 Reconhece a influencia da doutrina protestante na vida cultural e educacional da
Nova Inglaterra
3.5.4 Explica a presença colonial francesa na
América
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INGLÊS
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS
1.0 Produção de Leitura. (Compreensão,
interpretação crítica
e intertextualidade).
Linha teórica metodológica:
A- Atribuição de
sentido ao texto a
partir de marcas
linguísticas e ou
formais;
B- Leitura/ estudo
do texto em linguagem verbal,
não verbal, mista
oral e escrita, nos
gêneros textuais diversos, (ficcionais e
não ficcionais).
1.1 Seleções de ideias
significativas;

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

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); PROGRESSÃO
(Soma/ordenação de ideais sem repetição); CONTINUIDADE (Ligação entre as
ideias); GRAU DE INFORMATIVIDADE, refletindo sobre valores humanos/contexto
sócio-histórico.
1.1.1. Se expressa oralmente, com clareza, entonação e articulação de ideias adequadas, revelando os conceitos básicos da
textualidade: coerência e coesão textual.
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1.1.2. Participa em situações de intercâmbio oral
que requeiram: ouvir com atenção, intervir sem sair do assunto tratado, formular
e responder perguntas, explicar e ouvir
explicações, manifestar e acolher opiniões, adequar as colocações às intervenções precedentes, propor temas.
1.2 Implícitos;

1.2.

Infere uma afirmação implícita num texto
a partir de “pistas” linguísticas e/ou contexto, reconhecendo e diferenciando marcas decorrentes de ideologia de valores e
interesses dos seus produtores.
1.2.1. Relacionam, 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.

1.3 Relações semântico-lexicais;

1.3.

1.4 Elementos coesivos
e o seu valor semântico no texto;

1.4.

Avalia a propriedade do uso dos recursos
semânticos (relações de aproximação ou
oposição de sentido, gradação, campo
semântico, atenuação, metáfora, eufemismo, hipérbole, ironia). Avalia as variações linguísticas como recursos expressivos no texto.
1.3.1. Avalia a propriedade/função argumentativa do uso dos recursos lexicais (jogos
metafóricos e metonímicos, sinonímia,
antonímia, hiponímia, hiperonímia, repetição) como recursos expressivos, em função da estratégia argumentativa do autor.
1.3.2. Incorpora palavras “novas” ao seu vocabulário ativo, usando-as adequadamente
em várias possibilidades de sentido.
Infere em relação ao conteúdo/contexto a
partir do valor sintático-semântico de
elementos coesivos, reconhecendo seus
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mecanismos básicos: retomada pronominal, repetição, substituição lexical.
1.4.1. 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).
1.5 Estrutura do gênero
textual;

1.5.

Atribui sentidos aos textos, identificando
/compreendendo o gênero textual como
ação sócio-discursiva para agir sobre o
mundo e dizer o mundo, percebendo suas
funções sociais, reconhecendo a estrutura
e características estáveis dos gêneros em
(prosa e/ou verso) e os aspectos tipológicos (os componentes internos dos gêneros: narrar, relatar, argumentar/dissertar,
expor e descrever).
1.5.1. Compara diferentes textos, construindo
um desencadeamento de processo do fortalecimento de identidades e historicidade
negada ou distorcida.

1.6 Fatos linguísticos
na construção do
texto;

1.6.

1.7 Relações lógicas
argumentativas.

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).

Compreende o efeito de sentido, o valor
sintático-semântico de determinados fatos
linguísticos no texto.
1.6.1. Faz reflexão sobre o uso de recursos linguísticos em relação ao contexto em que
o texto é constituído: elementos em relação ao contexto em que o texto é constituído, elementos de referência pessoal,
temporal, espacial, registro linguístico,
grau de formalidade, seleção lexical,
tempos e modos verbais.
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2.0 Produção Textual.
Linha teórica metodológica:
A- Análise da estrutura do gênero textual, organização
de ideias e dos aspectos tipológicos:
Narrar, Relatar,
Dissertar, Argumentar, Expor e
Descrever;
B-Planejamento do
texto a partir da
compreensão da
proposta;
C- Escrita e reestruturação do texto.
2.1 Escrita de resposta
discursiva (questão
discursiva)
2.2 Produções Textuais:
healthy eat plan,
recipe, poem, educacional ad, report
of someone

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 proposta – conteúdo/s pertinente/s.
2.1.3. Define aspectos mais relevantes desse/s
conteúdo/s.
2.1.4. Escolhe o método de abordagem da situação (textualidade/organização de ideias).
2.1.5. Formula a resposta adequada à área de
conhecimento que é objeto da questão
(avalia a microestrutura).

3.0 Fatos Linguísticos
Linha teórico metodológica:
Atividade de epilinguagem e metalinguagem.
3.1 Present Simple:
habits and routine
3.2 Adverbs of frequency and Imperatives.
3.3 Question words –
Wh questions.

3.0 Compreende o fato linguístico dentro do
contexto através de atividades de metalinguagem e epilinguagem atribuindo sentido
em frases e textos.
3.1 Emprega o presente simple, em perguntas,
afirmações e negações.

3.3 Compreendem e aplicam os elementos
linguísticos a situações comunicativas de diferentes contextos de diálogos, entrevistas,
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3.4 Simple Present –
Imperative form
3.5 Modal verbs and
Reflexive Pronouns

4.0 Léxico
Linha teórico metodológica:
Estudo da palavra
no contexto de
acordo com o
campo semântico.
4.1 Vocabulary - internet words, parts of
the house, type of
program, ordinal
numbers, clothes.
5.0 Conteúdos Atitudinais
(As práticas para
desenvolver competências e habilidades envolvendo
valores humanos)

artigos, e chats.
3.4 Faz uso do presente simples em ações habituais e rotineiras em pequenas produções
de leitura e escrita inferindo no cotidiano
das pessoas.
3.5 Diferenciam e aplicam o uso dos diferentes
modal verbs em inglês classificando suas
diferenças e identificando suas semelhanças de acordo com a ação que acontece
naquele momento e nas ações.
4.1.1 Associam vocabulários as imagens Apresentadas;
4.1.2 Escreve os vocábulos de acordo com a
semântica da língua;
4.1.3 identifica o vocabulário trabalhado de
acordo com o contexto em que está sendo
apresentado nos textos;
4.1.4 Traduz o vocabulário atribuindo sentido
de acordo com o contexto em que ele está inserido.
4.1. Organiza frases ou letras isoladas a fim
de que haja a construção semântica vocabular.
5.1 Percebem e criticam a realidade que o
cerca com discernimento.
5.2 Revela interesse/busca pelo conhecimento.
5.3 Sabe ouvir, respeitar e compartilhar.
Diferentes opiniões, demonstrando.
Habilidade de trabalhar em grupo.
5.4 Desenvolvem e exercita atitudes de interação, cooperação e solidariedade em convívio coletivo, superando indiferença, injustiça e desqualificação.
5.5 Revela aceitação/respeito às diferenças (de
opinião, cultural, física, religiosa, social, étnica, etc.), combatendo à privação e violação de direitos.
5.6 Demonstram autocontrole e concentração.
5.7 Valoriza a habilidade de autoanálise, Sin-
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ceridade / honestidade e coerência.
5.8 Conscientizam-se sobre o preconceito linguístico existente em relação a certas variedades como elemento determinante de
“discriminação” de seus usuários.
5.9 Preocupam-se em exercitar o espírito de
Liderança e administração de atividades
(datas, horários, divisão de tarefas, (Elaboração de material, seleção de recursos,
etc.).
5.10 Exercita a ética nas diversas situações
envolvendo as relações interpessoais, inclusive respeitando os direitos autorais.
5.11 Desenvolve o valor “não violência”, através do uso adequado do tempo, do dinheiro, da energia vital, do conhecimento, valorizando / respeitando a ecologia/meio ambiente.
5.12 Demonstra ser consciente de seu papel de
aluno, comportando-se adequadamente
para o crescimento do grupo.
5.13 Reconhece a igualdade básica de pessoa
humana como sujeito de direitos, compreendendo que a sociedade é formada
por pessoas que pertencem a grupos étnicos raciais e distintos, que possuem cultura e História própria, igualmente valiosa e
que em conjunto constroem, na nação
brasileira, sua história.
5.14 Desconstruir por meio de questionamentos e análises critica, objetivando eliminar
conceitos, ideias.
5.15 Refletir sobre a superação da indiferença,
Injustiça e desqualificação com que os negros e povos indígenas e também as classes populares são comumente tratados.
5.16 Construir processos de afirmação de
identidades, de historicidade negada ou
distorcida, rompendo com imagens negativas forjadas por diferentes meios de
comunicação, contra negros e índios.
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6.0 Cultural / transversal – Project.
6.1 Healthy life and
healthy behavior campanha publicitária sobre habitos
e alimentação saudável.

6.1.1 Pesquisar amizades virtuais e com que
com frequências elas acontecem.
6.1.2 Conscientização do uso da internet, respeito ao outro, responsabilidade e segurança.
6.1.3 Escrever carta ou e-mail para trocar correspondências
6.1.4 Construir mural com os e-mails dos amigos virtuais.

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

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 idéias 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 da idéias
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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
7.6.1 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 resultados e registro das descobertas.

7.6 Pesquisa experimental
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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 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:
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 pro-
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blema 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
1.0 Produção de Leitura. (Compreensão,
interpretação crítica
e intertextualidade).
Linha teórica metodológica:
A- Atribuição de
sentido ao texto a
partir de marcas
linguísticas e ou
formais;
B- Leitura/ estudo
do texto em linguagem verbal,
não verbal, mista
oral e escrita, nos
gêneros textuais diversos, (ficcionais e
não ficcionais).
1.1 Seleções de ideias
significativas;

1.2 Implícitos;

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
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); PROGRESSÃO
(Soma/ordenação de ideais sem repetição); CONTINUIDADE (Ligação entre as
ideias); GRAU DE INFORMATIVIDADE, refletindo sobre valores humanos/contexto
sócio-histórico.
1.1.1. Expressa-se oralmente, com clareza, entonação e articulação de ideias adequadas, revelando os conceitos básicos da
textualidade: coerência e coesão textual.
1.1.2. Participa em situações de intercâmbio oral
que requeiram: ouvir com atenção, intervir sem sair do assunto tratado, formular
e responder perguntas, explicar e ouvir
explicações, manifestar e acolher opiniões, adequar as colocações às intervenções precedentes, propor temas.
1.2.

Infere uma afirmação implícita num texto
a partir de “pistas” linguísticas e/ou contexto, reconhecendo e diferenciando marcas decorrentes de ideologia de valores e
interesses dos seus produtores.
1.2.1. Relacionam, na compreensão do texto,
informações com conhecimentos prévios e
do senso comum, identificando situações de
ambiguidade ou ironia, opiniões, a relação
de semelhança com outros textos: referências ou remissões, analisando incoerências
e contradições.
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1.3 Relações semântico-lexicais;

1.3.

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

1.4 Elementos coesivos
e o seu valor semântico no texto;

1.4.

1.5 Estrutura do gênero
textual;

1.5.

Infere em relação ao conteúdo/contexto a
partir do valor sintático-semântico de
elementos coesivos, reconhecendo seus
mecanismos básicos: retomada pronominal, repetição, substituição lexical.
1.4.1. 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).
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).
1.5.1. Compara diferentes textos, construindo
um desencadeamento de processo do for-

MG-2018-guia do estudante-7º ano(0131292018)

88

talecimento de identidades e historicidade
negada ou distorcida.
1.6 Fatos linguísticos
na construção do
texto;

1.6.

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

1.7 Relações lógicas
argumentativas.

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).

2.0 Produção Textual.
Linha teórica metodológica:
A- Análise da estrutura do gênero textual, organização
de ideias e dos aspectos tipológicos:
Narrar, Relatar,
Dissertar, Argumentar, Expor e
Descrever;
B-Planejamento do
texto a partir da
compreensão da
proposta;
C- Escrita e reestruturação do texto.

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 proposta – conteúdo/s pertinente/s.
2.1.3. Define aspectos mais relevantes desse/s
conteúdo/s.
2.1.4. Escolhe o método de abordagem da situação (textualidade/organização de ideias).
2.1.5. Formula a resposta adequada à área de
conhecimento que é objeto da questão
(avalia a microestrutura).

2.1 Escrita de resposta
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discursiva (questão
discursiva)
2.2 Produções Textuais:
music, biography,
book, life hack
3.0 Fatos Linguísticos
Linha teórico metodológica:
Atividade de epilinguagem e metalinguagem.
3.1 Contable and
uncountable nouns
- How muchxhow
many

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

3.2 Degrees of adjectives: comparatives
3.3 Futuro com going
to

3.5

Distingue os substantivos contáveis dos
incontáveis através dos pesos, líquidos, contagem e senso comum. Diferencia os usos
de much para incontáveis e dinheiro assim
como many para contáveis.
Emprega corretamente a forma comparativa em inglês usando corretamente os
adjetivos.
Aplica de forma coerente o uso do futuro
imediato em inglês em sentenças afirmativas e interrogativas.
Reconhece e aplica pronomes reflexivos
em inglês na ação do próprio individuo,
difere os reflexivos dos possessivos no
contexto da ideia de posse.
Aplica os conectores ( e x mais) dando
ideia de continuidade a contestação em
frases em inglês.

3.4 Reflexive and possessive pronoun
3.5 Conectors: and x
but
4.0 Léxico
Linha teórico metodológica:
Estudo da palavra
no contexto de
acordo com o
campo semântico.
4.1 Vocabulary - Adjectives, instructions,

4.1.1 Associam vocabulários as imagens apresentadas;
4.1.2 Escreve os vocábulos de acordo com a
semântica da língua;
4.1.3 identifica o vocabulário trabalhado de
acordo com o contexto em que está sendo
apresentado nos textos;
4.1.4 Traduz o vocabulário atribuindo sentido de
acordo com o contexto em que ele está inserido.
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travel, plans about
future, cities, time,
travel, airport, who,
used.
5.0 Conteúdos Atitudinais
(As práticas para
desenvolver competências e habilidades envolvendo
valores humanos)

4.1.5 Organiza frases ou letras isoladas a fim
de que haja a construção semântica vocabular.
5.1

Percebem e criticam a realidade que o
cerca com discernimento.
5.2
Revela interesse/busca pelo conhecimento.
5.3
Sabe ouvir, respeitar e compartilhar.
Diferentes opiniões, demonstrando
Habilidade de trabalhar / estar em grupo.
5.4
Desenvolvem e exercita atitudes de interação, cooperação e solidariedade em convívio coletivo, superando indiferença, injustiça e desqualificação.
5.5
Revela aceitação/respeito às diferenças (de
opinião, cultural, física, religiosa, social, étnica, etc.), combatendo à privação e violação de direitos.
5.6
Demonstram autocontrole e concentração.
5.7
Valoriza a habilidade de autoanálise,
Sinceridade/ honestidade e coerência.
5.8
Conscientizam-se sobre o preconceito
linguístico existente em relação a certas
variedades como elemento determinante
de “discriminação” de seus usuários.
5.9
Preocupam-se em exercitar o espírito de
Liderança e administração de atividades
(datas, horários, divisão de tarefas, (Elaboração de material, seleção de recursos,
etc.)
5.10 Exercita a ética nas diversas situações
envolvendo as relações interpessoais, inclusive respeitando os direitos autorais.
5.11 Desenvolve o valor “não violência”, através do uso adequado do tempo, do dinheiro, da energia vital, do conhecimento, valorizando/respeitando a ecologia/meio ambiente.
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5.12 Demonstra ser consciente de seu papel de
aluno, comportando-se adequadamente
para o crescimento do grupo.
5.13 Reconhece a igualdade básica de pessoa
humana como sujeito de direitos, compreendendo que a sociedade é formada
por pessoas que pertencem a grupos étnicos raciais distintos, que possuem cultura
e História própria, igualmente valiosa e
que em conjunto constroem, na nação
brasileira, sua história.
5.14 Desconstruir por meio de questionamentos e análises critica, objetivando eliminar
conceitos, ideias.
5.15 Refletir sobre a superação da indiferença,
Injustiça e desqualificação com que os
negros e povos indígenas e também as
classes populares são comumente tratados.
5.16 Construir processos de afirmação de
identidades, de historicidade negada ou
distorcida, rompendo com imagens.
Negativas forjadas por diferentes meios
de comunicação, contra negros e índios.
6.0 Cultural
/transversal – Project.
6.1 writing a musician,
biography, visual
põem, talento
show.

6.1.1 Pesquisar e organizar os elementos que
compõe o gênero textual história em quadrinhos.
6.1.1 Organizar a rotina diária de algum personagem real ou imaginário.
6.1.2 Expor criativamente em murais o projeto
proposto.
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3ª UNIDADE
CONTEÚDOS
1.0 Produção de Leitura. (Compreensão,
interpretação crítica
e intertextualidade).

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

1.1 Seleções de ideias
significativas;

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); PROGRESSÃO
(Soma/ordenação de ideais sem repetição); CONTINUIDADE (Ligação entre as
ideias); GRAU DE INFORMATIVIDADE, refletindo sobre valores humanos/contexto
sócio-histórico.
1.1.1. Expressa-se oralmente, com clareza, entonação e articulação de ideias adequadas, revelando os conceitos básicos da
textualidade: coerência e coesão textual.
1.1.2. Participa em situações de intercâmbio oral
que requeiram: ouvir com atenção, intervir sem sair do assunto tratado, formular
e responder perguntas, explicar e ouvir
explicações, manifestar e acolher opiniões, adequar as colocações às intervenções precedentes, propor temas.

1.2 Implícitos;

1.2.

Linha teórica metodológica:
A- Atribuição de
sentido ao texto a
partir de marcas
linguísticas e ou
formais;
B- Leitura/ estudo
do texto em linguagem verbal,
não verbal, mista
oral e escrita, nos
gêneros textuais diversos, (ficcionais e
não ficcionais).

1.1.

Infere uma afirmação implícita num texto
a partir de “pistas” linguísticas e/ou contexto, reconhecendo e diferenciando marcas decorrentes de ideologia de valores e
interesses dos seus produtores.
1.2.1. Relaciona, na compreensão do texto,
informações com conhecimentos prévios e
do senso comum, identificando situações
de ambiguidade ou ironia, opiniões, a relação de semelhança com outros textos:
referências ou remissões, analisando in-
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coerências e contradições.
1.3 Relações semântico-lexicais;

1.3.

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

1.4 Elementos coesivos
e o seu valor semântico no texto;

1.4.

1.5 Estrutura do gênero
textual;

1.5.

Infere em relação ao conteúdo/contexto a
partir do valor sintático-semântico de
elementos coesivos, reconhecendo seus
mecanismos básicos: retomada pronominal, repetição, substituição lexical.
1.4.1. 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).
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, argumen-
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tar/dissertar, expor e descrever).
1.5.1. 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

1.6.

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

1.7 Relações lógicas
argumentativas.

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).

2.0 Produção Textual.
Linha teórica metodológica:
A- Análise da estrutura do gênero textual, organização
de ideias e dos aspectos tipológicos:
Narrar, Relatar,
Dissertar, Argumentar, Expor e
Descrever;
B-Planejamento do
texto a partir da
compreensão da
proposta;
C- Escrita e reestru-

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 proposta – conteúdo/s pertinente/s.
2.1.3. Define aspectos mais relevantes desse/s
conteúdo/s.
2.1.4. Escolhe o método de abordagem da situação (textualidade/organização de ideias).
2.1.5. Formula a resposta adequada à área de
conhecimento que é objeto da questão
(avalia a microestrutura).
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turação do texto.
2.1 Escrita de resposta
discursiva (questão
discursiva)
2.2 Produção Textual:
illustrated travel,
legend, socity deals
with dreams.
3.0 Fatos Linguísticos
Linha teórico metodológica:
Atividade de epilinguagem e metalinguagem.
3.1 Future

3.1.
3.2.

3.3.
3.2 To Be Past and
adverb yesterday
3.4.

Reconhece e aplica o futuro em inglês em
frases interrogativas, afirmativas e negativas.
Diferencia, usa, compreende em diferentes situações e contextos o verbo ser no
passado em afirmativas, interrogativas e
negativas utilizando o advérbio yesterday.
Conjuga o haver ou existir no passado
tanto no singular do To Be past quanto no
plural.
Constrói sentenças no passado de acordo
com os pronomes interrogativos adequados para cada pronome pessoal sujeito.
Reconhece e aplica os verbos regulares
no passado em inglês acrescentando Ed
de acordo com a terminação desses verbos em sentenças de qualquer ordem.

3.3 There To Be Past
Simple
3.4 Question words
with To Be Past
3.5 Past Simple – Regular and irregular
verbs

3.5.

4.0 Léxico
Linha teórico metodológica:
Estudo da palavra
no contexto de
acordo com o
campo semântico.

4.1.1 Associam vocabulários as imagens apresentadas;
4.1.2 Escreve os vocábulos de acordo com a
semântica da língua;
4.1.3 identifica o vocabulário trabalhado de
acordo com o contexto em que está sendo
apresentado nos textos;
4.1.4 Traduz o vocabulário atribuindo sentido
de acordo com o contexto em que ele está inserido.

4.1 Vocabulary - Past,
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tivities, advice,
weather, forces of
nature, childhood
memories, camping, abbreviations
5.0 Conteúdos Atitudinais
(As práticas para
desenvolver competências e habilidades envolvendo
valores humanos)

4.1.5 Organiza frases ou letras isoladas a fim
de que haja a construção semântica vocabular.

5.1

Percebem e criticam a realidade que o
cerca com discernimento.
5.2
Revela interesse/busca pelo conhecimento.
5.3
Sabe ouvir, respeitar e compartilhar diferentes opiniões, demonstrando habilidade
de trabalhar / estar em grupo.
5.4
Desenvolvem e exercita atitudes de interação, cooperação e solidariedade em convívio coletivo, superando indiferença, injustiça e desqualificação.
5.5
Revela aceitação/respeito às diferenças
(de opinião, cultural, física, religiosa, social, étnica, etc.), combatendo à privação
e violação de direitos.
5.6
Demonstram autocontrole e concentração.
5.7
Valoriza a habilidade de autoanálise,
Sinceridade/ honestidade e coerência.
5.8
Conscientizam-se sobre o preconceito
linguístico existente em relação a certas
variedades como elemento determinante
de “discriminação” de seus usuários.
5.9
Preocupam-se em exercitar o espírito de
Liderança e administração de atividades
(datas, horários, divisão de tarefas, (Elaboração de material, seleção de recursos,
etc.)
5.10 Exercita a ética nas diversas situações
envolvendo as relações interpessoais, inclusive respeitando os direitos autorais.
5.11 Desenvolve o valor “não violência”, através do uso adequado do tempo, do dinheiro, da energia vital, do conhecimento, valorizando/respeitando a ecolo-
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gia/meio ambiente.
5.12 Demonstra ser consciente de seu papel de
aluno, comportando-se adequadamente
para o crescimento do grupo.
5.13 Reconhece a igualdade básica de pessoa
humana como sujeito de direitos, compreendendo que a sociedade é formada
por pessoas que pertencem a grupos étnicos raciais distintos, que possuem cultura
e História própria, igualmente valiosa e
que em conjunto constroem, na nação
brasileira, sua história.
5.14 Desconstruir por meio de questionamentos e análises critica, objetivando eliminar
conceitos, ideias.
5.15 Refletir sobre a superação da indiferença,
Injustiça e desqualificação com que os
negros e povos indígenas e também as
classes populares são comumente tratados.
5.16 Construir processos de afirmação de
identidades, de historicidade negada ou
distorcida, rompendo com imagens.
Negativas forjadas por diferentes meios
de comunicação, contra negros e índio.
6.0 Cultural / transversal – Projeto.
6.1 Used to – Writing a
legend.

6.1.1 Pesquisar a respeito de animais utilizados
em experimentos: como são os procedimentos utilizados e posição das organizações de defesa aos animais.
6.1.2 Propor soluções/alternativas que resolvam
essa polêmica.
6.1.3 Abordar a respeito de como a convivência
com animais contribui na formação dos
valores humanos.
6.1.4 Reunir, debater em grupo e elaborar um
verbete de enciclopédia.
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LÍNGUA PORTUGUESA
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

Linha teórico-metodológica:
1. 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-verbal,
mista, oral e escrita
nos gêneros textuais
diversos (ficcionais e
não-ficcionais).
Os aspectos tipológicos: narrar, relatar,
dissertar / argumentar, expor e descrever
são estudados dentro
dos gêneros textuais

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 lógica e semântica de
um texto para que palavras e frases componham um todo significativo para os interlocutores); PROGRESSÃO (Soma/ordenação de
ideias 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 ou-

MG-2018-guia do estudante-7º ano(0131292018)

99

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 obras literárias.

ve, 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) Nãolinguístico (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, contextualida-

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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de, características de
estilo, variações linguísticas.

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 situação-problema 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 ortográfi-
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cos 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 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 es-
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tratégia 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 sintáticosemânticas 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.

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 verossímel.
(Cultura literária ficcional)
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- o aspecto tipológico RELATAR
como representação pelo discurso
de experiências vividas, situadas
no tempo. (Documentação e memorização das ações humanas).
- o aspecto tipológico ARGUMENTAR / DISSERTAR como sustentação, refutação e negociação de
tomada de posição. (Discussão
de problemas sociais controversos).
- o aspecto tipológico EXPOR como
apresentação textual de diferentes
formas dos saberes. (Transmissão
e construção de saberes).
- o aspecto tipológico DESCREVER
como regulação mútua de comportamentos
/procedimentos.
(Instruções e prescrições).
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 sintáticosemântica, 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.
1.6.3. Compreende a relação lógicosemântica entre os argumentos de
um texto (causalidade, compara-
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1.7. Relações lógicoargumentativas/os tipos
de argumentação (raciocínio): causalidade,
demonstração, pontos
positivos e negativos,
comparação, analogia,
método dedutivo e indutivo.

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

ção, pontos positivos e negativos,
demonstração, 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.
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. Foto e Pintura

1.9.1. Reconhece semelhanças e diferenças entre gêneros, comparando
escolhas de linguagem e 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. Relato de Viagem

1.10.1. Reconhece as características sócio
comunicativas referentes ao gênero relato de viagem e reportagem.
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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 argumentos /
coesão, a informatividade; o estilo, recursos expressivos e os
aspectos tipológicos
(narrar, relatar, dissertar / argumentar, expor, descrever).
B) Planejamento do texto
a partir da compreensão da proposta temática - 1ª escrita reestruturação/autoavaliação e reescrita;
Gêneros textuais a serem produzidos durante o ano letivo, selecionado(s)/dividido(s) por
unidade a depender
dos projetos de leitura
e dos interdisciplinares
e da seleção dos fatos
linguísticos.
2.1. Plano de texto para
responder questões 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)
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pertinente(s)) e define os aspectos
mais relevantes que devem ser
destacados desse(s) conteúdo(s).
2.1.3. Escolhe um modo ou método de
abordagem da situação, observando a organização de ideias/textualidade (macroestrutura).
2.1.4. Formula a resposta em linguagem
adequada à área do conhecimento
que é objeto da questão, observando os aspectos gramaticais
(microestrutura).
2.2. Poema (figura de linguagem: hipérbole,
onomatopeia, comparação, aliteração) –
Criação Literária (Palavra Vida)

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

2.3. Relato Pessoal

2.3.1. Reconhece as características sócio
comunicativas referentes ao gênero relato pessoal.
2.3.2. Reconhece semelhanças e diferenças entre gêneros do relatar, comparando escolhas de linguagem e
efeitos de sentido a partir de: intenção, conteúdo temático, contexto, circunstância comunicativa.

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

2.4.1. Produz textos, considerando suas
funções sociais, atribuição de sentidos, características do gênero, a
estrutura, a organização de ideias
e efeitos 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
semântico-discursivo,
estilístico, o efeito de
sentido.
B) Atividades de metalingua-gem: identificar e classificar 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 semânticoestilística das variedades e adequações linguísticas.

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.
3.3.1. Reconhece a função e a importância do substantivo na construção
do discurso, flexionando-o de
acordo com a norma culta, percebendo as diferenças nas variações
de grau.
3.3.2. Aplica corretamente a flexão em
número do substantivo composto.

3.3. Substantivo (flexão de
grau e plural dos substantivos compostos)
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3.4. Adjetivo (flexão de grau
e plural dos substantivos compostos)

3.4.1. Reconhece a função e a importância se selecionar adjetivo na construção da descrição/caracterização
do substantivo, flexionando-o de
acordo com a norma culta, percebendo as diferenças nas variações
de grau.
3.4.2. Aplica corretamente a flexão em
número do adjetivo composto.

3.5. Pronomes: pessoais do
caso oblíquo, possessivos, demonstrativos,
indefinidos e interrogativos.

3.5.1. Compreende o que é pronome e
que função exerce no texto.
3.5.2. Identifica, classifica e emprega
adequadamente os pronomes, de
acordo com o seu papel gramatical e seu valor semântico.
3.5.3. Diferencia os pronomes estudados.

3.6. Preposição

3.6.1. Identifica e emprega adequadamente as preposições em situações
textuais concretas.
3.6.2. Reconhece os valores semânticos
das preposições.

3.7. Interjeição

3.7.1. Identifica e emprega adequadamente as interjeições em situações
textuais concretas.
3.7.2. Reconhece os valores semânticos
das interjeições.

4. ORTOGRAFIA
* 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:

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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– 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 S
/Z
• Ortoepia e prosódia

4.1.1. Reconhece o emprego da letra s
quando a palavra é formada com
os sufixos –oso, -osa, que indicam
qualidade em abundância, intencionalidade; nos sufixos -ês, -esa,
que indicam origem, procedência;
no sufixo –ense, que indica origem, naturalidade; nos substantivos concretos e títulos de nobreza
terminados em –ês ou –esa; nos
adjetivos derivados de substantivo;
após ditongos; nas palavras derivadas de outras que contêm s.
4.1.2. Reconhece o emprego da letra z
em substantivos abstratos derivados de adjetivos; em verbos derivados de palavras que não contêm
–s na sílaba final + izar; em palavras derivadas de outras que não
contêm –s na sílaba final + Zinho
ou zinha.
4.1.3. Reconhece que há na língua palavras que admitem dupla grafia e
dupla pronúncia e outras que sofrem alteração na pronúncia quando empregadas no plural.
4.1.4. Reconhece que por haver esse tipo
de variação, há duas partes na fonologia que tratam da pronúncia
das palavras: a ortoepia e a prosódia.
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5. CONHECIMENTOS DELITERATURA
As práticas para desenvolver competências e
habilidades envolvem os
conteúdos de Produção
de Leitura.
Obra literária: “A droga
da obediência”

6. CONTEÚDO ATITUDINAL
6.1. As práticas para desenvolver competências e
habilidades envolvendo
os valores humanos
(princípios que fundamentam a consciência
humana: amor, verdade, ação correta, az e
não-violência).

5.0.1. Criar habilidades de leitura extraclasse para recriar-se e informar-se, analisando dados da realidade (processo social) na construção do universo ficcional, valorizando a diversidade cultural.
5.0.2. Fazer do texto literário relações
entre produção literária e processo
social, procedimento de construção
e recepção de textos.
5.0.3. Produzir leitura de texto literário:
interpretação e representação de
mundo para fortalecimento dos
processos de identidade e cidadania.
6.1.1. Percebe e critica a realidade que o
cerca com discernimento.
6.1.2. Revela interesse/busca pelo conhecimento.
6.1.3. Sabe ouvir, respeitar e compartilhar diferentes opiniões, demonstrando habilidade de trabalhar/estar em grupo.
6.1.4. Desenvolve/exercita atitudes de
interação, cooperação e solidariedade em convívio coletivo, superando a indiferença, injustiça e
desqualificação.
6.1.5. Revela aceitação/respeito às diferenças (de opinião, cultural, física,
religiosa, social, étnica etc.), combatendo a privação e a violação
de direito autoral.
6.1.6. Demonstra autocontrole e concentração.
6.1.7. Valoriza a habilidade de autoanálise, sinceridade/honestidade e coerência.
6.1.8. Conscientiza-se sobre o preconcei-
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to linguístico existente em relação
a certas variedades como elemento
determinante de “discriminação”
de seus usuários.
6.1.9. Preocupa-se em exercitar o espírito
de liderança e administração de
atividades (datas, horários, divisão
de tarefas, elaboração de material,
seleção de recursos, etc.).
6.1.10. Exercita a ética nas diversas situações envolvendo as relações interpessoais, inclusive respeitando
os direitos autorais.
6.1.11. Desenvolve o valor não-violência,
através do uso adequado do
tempo, do dinheiro, da energia
vital, do conhecimento, valorizando/respeitando
a
ecologia/meio ambiente.
6.1.12. Demonstra ser consciente de seu
papel de aluno, comportando-se
adequadamente para o crescimento do grupo.
6.1.13. Reconhece a igualdade básica de
pessoa humana como sujeito de
direitos, compreendendo que a
sociedade é formada por pessoas que pertencem a grupos étnico-raciais distintos, que possuem
cultura e história próprias,
igualmente valiosas e que em
conjunto constroem, na nação
brasileira, sua história.
6.1.14. Desconstrói por meio de questionamentos e análises criticas, objetivando eliminar conceitos,
ideias.
6.1.15. Reflete sobre a superação da
indiferença, injustiça e desqualificação com que os negros e povos indígenas e também as clasMG-2018-guia do estudante-7º ano(0131292018)
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ses populares são comumente
tratados.
6.1.16. Constrói processos de afirmação
de identidades, de historicidade
negada ou distorcida, rompendo
com imagens negativas forjadas
por diferentes meios de comunicação, contra negros e povos indígenas.
7. ATIVIDADE DE PESQUISA
7.1. Organização de ideias
para pesquisa

7.1.1. Seleciona 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. Retoma 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. Conhece os aspectos a serem avaliados na microestrutura do texto:
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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. Realiza 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. Produz leitura de textos em gêneros diversos, considerando uma
temática/ problemática de pesquisa delimitada, e a necessidade de
estabelecer um escopo para ser
pesquisado em livros, revistas, internet.
7.3.2. Desenvolve atividade de pesquisa
cumprindo critérios estabelecidos,
atendendo à temática/ ao proble-
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ma apresentando os fenômenos /
informações, o contexto a ser pesquisado e identificando autores.
7.4. Pesquisa Histórica

7.4.1. Realiza análise, síntese, comparação e avaliação de informações
para investigar fatos que já tenham ocorrido, localizando tempo,
espaço, pessoa(s) e versões.
7.4.2. Utiliza 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. Produz 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. Produz texto proveniente da leitura
de dados, registro ou documentos,
devendo submeter a 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. Realiza uma analise 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. Identifica, aplica, avalia as etapas
do método científico, processos/
procedimentos que contribuam pa-
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7.6.2.
7.6.3.

7.6.4.

7.6.5.

ra diagnosticar ou solucionar problemas da ordem socioeconomicoambiental.
Identifica o problema e formula a
pergunta a partir da observação
de fenômenos, eventos e fatos.
Realiza 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.
Realiza 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.
Produz 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. Realiza estudo de um fenômeno ou
situação individual em profundidade para obter uma compreensão
ampliada sobre outros casos similares.
7.7.2. Analisa 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. Pesquisa em site da internet com
roteiros contendo questões especi-
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ficadas 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. Desenvolve, 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
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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)

2ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

Linha teóricometodológica:
1. 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-

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 lógica e
semântica de um texto para que palavras e frases componham um todo significativo para os interlocutores); PROGRESSÃO (Soma/ordenação de ideias
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

MG-2018-guia do estudante-7º ano(0131292018)

118

lexicais, elementos coesivos, estrutura do gênero textual, fatos
linguísticos, relações lógicoargumentativas/organização
de ideias.
B) Leitura/estudo
de textos em linguagem verbal,
não-verbal, mista, oral e escrita
nos gêneros textuais diversos
(ficcionais e
não-ficcionais).
Os aspectos tipológicos: narrar, relatar, dissertar/argumentar,
expor e descrever são estudados dentro dos
gêneros textuais
selecionados
para a série.
Em classe: textos
dos livros adotados e outros
selecionados pela professora.
Extraclasse: textos selecionados
pelo aluno para
a pasta coletânea e obras literárias.

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 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) Nãolinguístico (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.

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.
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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.
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.
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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
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.

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 expe-
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riências vividas, situadas no tempo.
(Documentação e memorização das
ações humanas).
- o aspecto tipológico ARGUMENTAR /
DISSERTAR como sustentação, refutação e negociação de tomada de posição. (Discussão de problemas sociais
controversos).
- o aspecto tipológico EXPOR como
apresentação textual de diferentes
formas dos saberes. (Transmissão e
construção de saberes).
- o aspecto tipológico DESCREVER como regulação mútua de comportamentos /procedimentos. (Instruções e
prescrições).
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
sintáticosemântica, 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.
1.6.3. Compreende
a
relação
lógicosemântica entre os argumentos de um
texto (causalidade, comparação, pontos
positivos e negativos, demonstração,
analogia, método dedutivo e indutivo).

1.7. Relações lógicoargumentativas
/os tipos de ar-

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

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)

1.8.1. 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. Crônica

1.9.1. Reconhece o diálogo argumentativo
como gênero do argumentar nas suas
especificidades.

1.10. Reportagem

1.10.1. Reconhece a reportagem como gênero
do relato e do argumento na sua especificidade.

1.11. Foto e Pintura

1.11.1. Reconhece semelhanças e diferenças
entre gêneros, comparando escolhas
de linguagem e efeitos de sentido a
partir de: intenção, conteúdo temático,
contexto, circunstância comunicativa,
bem como a intenção de sensibilizar,
provocar emoções e/ou sentimentos.
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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 argumentos / coesão, a informatividade; o estilo,
recursos expressivos e os aspectos tipológicos
(narrar, relatar,
dissertar / argumentar, expor,
descrever).
B) Planejamento do
texto a partir da
compreensão da
proposta temática - 1ª escrita reestruturação/autoavaliação e reescrita;
Gêneros textuais
a serem produzidos durante o
ano letivo, selecionados/ divididos por unidade
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a depender dos
projetos de leitura e dos interdisciplinares e da
seleção dos fatos
linguísticos.
2.1. Plano de texto
para responder
questões 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) e define os aspectos mais relevantes que devem ser destacados desse(s) conteúdo(s).
2.1.3. Escolhe um modo ou método de abordagem da situação, observando a organização de ideias/textualidade (macroestrutura).
2.1.4. Formula a resposta em linguagem
adequada à área do conhecimento que
é objeto da questão, observando os aspectos gramaticais (microestrutura).

2.2. Relato Pessoal:
diário, blog, Facebook, Twitter

2.2.1. Reconhece as características sócio comunicativas referentes aos gêneros diário, blog, Facebook, Twitterl.
2.2.2. Reconhece semelhanças e diferenças
entre gêneros do relatar, comparando
escolhas de linguagem e efeitos de sentido a partir de: intenção, conteúdo temático, contexto, circunstância comunicativa.

2.3. Notícia (fato, causa e consequência)

2.3.1. Produz texto em linguagem impessoal,
relatando um fato novo, sendo apresentado em uma estrutura padrão: lead
informações essenciais sobre o fato - o
que? quem? quando? onde? como? e
por quê? e corpo (detalhamento do lead) com título curto e objetivo.
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2.4. Entrevista

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

2.5. Plano de texto
para responder
questões discursivas.
(Parágrafo dissertativo \ argumentativo \ coerência
e coesão)

2.5.1. Produz textos, considerando suas funções sociais, atribuição de sentidos, características do gênero, a estrutura, a
organização de ideias e 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 semânticodiscursivo, estilístico, o efeito
de sentido.
B) Atividades de
metalinguagem:
identificar e
classificar o fato
linguístico na
construção do
texto.
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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.

3.2. 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. Verbo: estrutura,
formas nominais,
locuções verbais,
tempos verbais
dos modos indicativo e subjuntivo,
verbos irregulares
(noção - estabelecer diferença)

3.3.1. Estabelece relações de sentido com
base no uso dos verbos e das locuções
verbais.
3.3.2. Conhece e identifica os elementos mórficos que constituem o verbo.
3.3.3. Conhece as particularidades do verbo
em relação à estrutura, à regularidade/
irregularidades e a formação do subjuntivo.
3.3.4. Identifica e conjuga adequadamente os
tempos verbais dos modos indicativos e
subjuntivos em situações textuais concretas.
3.3.5. Reflete sobre a relação dos tempos
verbais com a intencionalidade do narrador em indicar o tempo de ação das
personagens e/ou situações.

3.4. Sujeito e Predicado - estudo do sujeito: simples,
composto, desinencial, indeterminado (3ª pessoa do plural).

3.4.1. Analisa e reconhece o papel semântico
do termo da oração que informa de
quem ou de que se fala num contexto.
3.4.2. Identifica e classifica o sujeito das orações, percebendo a importância do seu
uso no contexto.
3.4.3. Compreende e avalia o efeito de sentido do sujeito que não aparece expresso
na oração nem pode ser identificado
ou por não se querer ou por se desconhecer quem pratica a ação.
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3.4.4. Faz reflexão sobre a intencionalidade
subjacente de enunciados em que se
faz o uso do sujeito indeterminado.
3.5. Predicação: Transitividade verbal
(verbos transitivos,
intransitivos, verbo de ligação,
predicativo do sujeito – noção).

3.5.1. Reconhece a transitividade verbal como
a necessidade que alguns verbos apresentam de ter outras palavras como
complemento (transitivos) ou de não
exigirem complementos (intransitivos).
3.5.2. Reconhece o verbo de ligação como
elemento de ligação entre o sujeito e o
seu atributo.

3.6. Complementos
verbais: objetos.

3.6.1. Reconhece o objeto direto e o objeto
indireto enquanto termos que completam, respectivamente, o sentido do verbo transitivo direto e do verbo transitivo
indireto.
3.6.2. Compreende que os núcleos do objeto
direto e do objeto indireto podem ser
representados por um substantivo, um
numeral, um pronome substantivo, uma
palavra ou expressão substantivada, um
pronome oblíquo ou uma oração.

4. ORTOGRAFIA
* 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. 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
(auto-avaliação,
reflexão sobre a
inadequação ortográfica e dinâmicas com
linguagem não
verbal.
4.1. Desafios ortográficos:
•Acentuação
•Uso do mas/mais
•Uso das palavras
má, mal, mau.

4.1.1. Identifica as regras de acentuação gráfica.
4.1.2. Faz reflexão sobre aas regras de acentuação de palavras.
4.1.3. Estabelece a diferença de sentido no
uso de “mas” conjunção e “mais”, advérbio.
4.1.4. Reconhece as diferenças sintáticosemânticas das palavras má, mal, e
mau.

5. CONHECIMENTOS
DE LITERATURA
As práticas para
desenvolver competências e habilidades envolvem os
conteúdos de Produção de Leitura.
Obra: “A casa das
Palavras”

5.0.1. 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.
5.0.2. Faz estudo do texto literário: relações
entre produção literária e processo social, procedimentos de construção e recepção de textos.
5.0.3. Produz leitura de texto literário: interpretação e representação do mundo
para fortalecimento dos processos de
identidade e cidadania.

6. CONTEÚDO ATITUDINAL
As práticas para
desenvolver competências e habilidades envolvendo os

6.0.1. Percebe e critica a realidade que o
cerca com discernimento.
6.0.2. Revela interesse/busca pelo conhecimento.
6.0.3. Sabe ouvir, respeitar e compartilhar
diferentes opiniões, demonstrando ha-
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valores humanos.

bilidade de trabalhar/estar em grupo.
6.0.4. Desenvolve/exercita atitudes de interação, cooperação e solidariedade em
convívio coletivo, superando a indiferença, injustiça e desqualificação.
6.0.5. Revela aceitação/respeito às diferenças
(de opinião, cultural, física, religiosa,
social, étnica etc.), combatendo a privação e a violação de direito autoral.
6.0.6. Demonstra autocontrole e concentração.
6.0.7. Valoriza a habilidade de autoanálise,
sinceridade/honestidade e coerência.
6.0.8. Conscientiza-se sobre o preconceito
linguístico existente em relação a certas
variedades como elemento determinante de “discriminação” de seus usuários.
6.0.9. Preocupa-se em exercitar o espírito de
liderança e administração de atividades
(datas, horários, divisão de tarefas,
elaboração de material, seleção de recursos, etc.).
6.0.10. Exercita a ética nas diversas situações
envolvendo as relações interpessoais,
inclusive respeitando os direitos autorais.
6.0.11. Desenvolve o valor não-violência, através do uso adequado do tempo, do dinheiro, da energia vital, do conhecimento, valorizando/respeitando a ecologia/meio ambiente.
6.0.12. Demonstra ser consciente de seu papel
de aluno, comportando-se adequadamente para o crescimento do grupo.
6.0.13. Reconhece a igualdade básica de pessoa humana como sujeito de direitos,
compreendendo que a sociedade é
formada por pessoas que pertencem a
grupos étnico-raciais distintos, que possuem cultura e história próprias, igualmente valiosas e que em conjunto cons-
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troem, na nação brasileira, sua história.
6.0.14. Desconstrói por meio de questionamentos e análises críticas, objetivando eliminar conceitos, ideias.
6.0.15. Reflete sobre a superação da indiferença, injustiça e desqualificação com que
os negros e povos indígenas e também
as classes populares são comumente
tratados.
6.0.16. Constrói processos de afirmação de
identidades, de historicidade negada
ou distorcida, rompendo com imagens
negativas forjadas por diferentes meios
de comunicação, contra negros e povos
indígenas.
7. ATIVIDADE DE
PESQUISA
7.1. Organização de
ideias para pesquisa

7.1.1. Seleciona 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. Retoma 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 das ideias.
7.1.3. Conhece 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. Realiza 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. Produz leitura de textos em gêneros
diversos, considerando uma temática/problemática de pesquisa delimitada, e a necessidade de estabelecer um
escopo para ser pesquisado em livros,
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revistas, internet.
7.3.2. Desenvolve 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. Realiza análise, síntese, comparação e
avaliação de informações para investigar fatos que já tenham ocorrido, localizando tempo, espaço, pessoa(s) e versões.
7.4.2. Utiliza 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. Produz 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. Produz texto proveniente da leitura de
dados, registro ou documentos, devendo submeter a 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. Realiza 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. Identifica, aplica, avalia as etapas do
método científico, processos/ procedi-
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7.6.2.
7.6.3.

7.6.4.

7.6.5.

mentos que contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas da ordem
socioeconomicoambiental.
Identifica o problema e formula a pergunta a partir da observação de fenômenos, eventos e fatos.
Realiza 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.
Realiza 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.
Produz 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. Realiza estudo de um fenômeno ou
situação individual em profundidade
para obter uma compreensão ampliada sobre outros casos similares.
7.7.2. Analisa 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. Pesquisa 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).
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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. Desenvolve, 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) O Orçamento – (quanto custará a
pesquisa)
j) As Referências – (as fontes consultadas: as efetivamente utilizadas e citadas)

3ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

Linha teóricometodológica:
1. 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

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 lógica e
semântica de um texto para que palavras e frases componham um todo significativo para os interlocutores); PROGRESSÃO (Soma/ordenação de ideias
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 ex-
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de textos em linguagem verbal,
não-verbal, mista, oral e escrita
nos gêneros textuais diversos
(ficcionais e
não-ficcionais).
Os aspectos tipológicos: narrar,
relatar, dissertar /
argumentar, expor
e descrever são estudados dentro dos
gêneros textuais selecionados para a
série.
Em classe: textos
dos livros adotados
e outros selecionados pela professora.
Extraclasse: textos selecionados
pelo aluno para a
pasta coletânea e
obras literárias.

pressivos 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) Nãolinguístico (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 (pres-

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

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
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.

MG-2018-guia do estudante-7º ano(0131292018)

139

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 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, cau-
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salidade, 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.

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

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. Texto de divulgação científica

1.8.1. Reconhece e analisa textos de divulgação científica, considerando suas funções sociais, atribuição de sentidos, características do gênero, da estrutura, a
organização de ideias e os aspectos tipológicos.

1.9. Reportagem

1.9.1. Reconhece a reportagem como gênero
do relato e do argumento na sua especificidade.

1.10. Anúncio Publicitário (Texto publicitário)

1.10.1 Reconhece que o texto publicitário objetiva estimular a população a adquirir e
utilizar um produto, colaborando para
uma causa coletiva, que apresente linguagem clara e objetiva, de acordo
com a variedade padrão da língua
adequada ao público leitor.

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 argumentos / coesão, a informatividade; o estilo,
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sivos e os aspectos tipológicos
(narrar, relatar,
dissertar / argumentar, expor,
descrever).
B) Planejamento do
texto a partir da
compreensão da
proposta temática - 1ª escrita reestruturação/auto avaliação 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 responder
questões discursivas (trabalho realizado nas três
unidades).

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) e define os aspectos mais relevantes que devem ser destacados desse(s) conteúdo(s).
2.1.3. Escolhe um modo ou método de abordagem da situação, observando a organização de ideias/textualidade (macroestrutura).
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2.1.4. Formula a resposta em linguagem
adequada à área do conhecimento que
é objeto da questão, observando os aspectos gramaticais (microestrutura).
2.2. Texto argumentativo (argumento e
contraargumento/fato e
opinião/discussão
em grupo).

2.2.1. Debate temas propostos, expondo argumentos que podem expressar uma
verdade ou uma opinião, vivenciando
situações significativas de confronto de
ideias e de pontos de vista.

2.3. Produções livres:
Textos em linguagens e gêneros
variados.

2.3.1. Produz textos, considerando suas funções sociais, atribuição de sentido, características do gênero, a estrutura, a
organização de ideias e aspectos tipológicos.

3. FATOS LINGUÍSTICOS (GRAMÁTICA)
As práticas para
desenvolver competências e habilidades envolvem:
a) Atividades 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 linMG-2018-guia do estudante-7º ano(0131292018)
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guístico 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.

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

3.2.1. Compreende o princípio linguístico que
orienta a continuação das palavras na
frase, considerando a concordância em
gênero e número, entre o substantivo e
seus determinantes.
3.2.2. Compreende o princípio que orienta a
combinação de palavras na frase, considerando a concordância do verbo com
o sujeito, em número e em pessoa.

3.3. Predicação Verbal
e Nominal

3.3.1. Reconhece e classifica os predicados
verbal e nominal em situações concretas, observando o efeito de sentido.
3.3.2. Compreende a expressão direta da
existência do ser humano: informa o
que nós e as coisas que estão à nossa
volta fazemos (p. verbal) e como somos
ou estamos (p. nominal).
3.3.3. Reconhece o valor, semântico-estilístico
do elemento que indica características,
qualidades ou estados que se atribuem
ao sujeito, seja para descrevê-lo, seja
para mostrar seu estado físico ou emocional.
3.3.4. Relaciona os tipos de predicado às sequências tipológicas, inferindo a intencionalidade discursiva.

3.4. Regência Verbal
(noção)

3.4.1. Conceitua regência nominal/verbal e
percebe a relação de dependência do
nome ou verbo com seus complementos
preposicionados e seus efeitos de sentido na construção da clareza textual.
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3.4.2. Emprega as preposições adequadas
exigidas pelo nome e verbo na constituição frasal de acordo com a intencionalidade discursiva.
3.5.

Adjunto adnominal

3.5.1. Constrói o conceito de adjunto adnominal, atribuindo-lhe o efeito de sentido
argumentativo, como termo sintático
que especifica, restringe e caracteriza
nomes em determinadas situações de
comunicação.
3.5.2. Observa e põe em uso aspectos discursivos estilísticos e semânticos relacionados ao adjunto adnominal.
3.5.3. Verifica por meio de questões propostas,
o papel do adjunto adnominal na construção do(s) sentido(s) dos textos.

3.6.

Elementos de
coesão referencial: o papel dos
pronomes.

3.6.1. Identifica e reconhece os pronomes
adjetivos e substantivos.
3.6.2. Analisa e reconhece o papel dos pronomes e substantivos na construção da
coesão referencial para a progressão e
continuidade do texto.
3.6.3. Faz reflexão sobre as partes de um texto, identificando as repetições ou substituições que contribuem para a continuidade textual.

3.7. Advérbio e adjunto adverbial.

3.7.1. Emprega adequadamente palavras que
indicam circunstâncias em que se dão
as ações verbais, de acordo com o seu
valor semântico, em situações textuais
concretas.
3.7.2. Identifica e classifica as palavras que
exprimem as circunstâncias.
3.7.3. Identifica o adjunto adverbial como
termo sintático acessório que se liga ao
verbo, ao adjetivo ou a outro advérbio
com funções argumentativas circunstanciais.
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4. ORTOGRAFIA
* Estudo desenvolvido durante o
trabalho com
produção de leitura, análise linguística, produção
textual e em oficinas específicas.
* As práticas para
desenvolver competências e habilidades envolvem:
– o regrado (pesquisa, análise,
comparação e
sistematização).
– o não-regrado
(auto-avaliação,
reflexão sobre a
inadequação ortográfica e dinâmicas com
linguagem não
verbal.

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.

4.1. Desafios ortográficos:
• Pontuação
• Emprego do hífen.
• Acento diferencial

4.1.1. Reconhece a importância da pontuação
para a intencionalidade de discurso do
narrador.
4.1.2. Reconhece que a pontuação dá expressividade ao texto.
4.1.3. Reconhece que a pontuação organiza
ideias e informações do texto.
4.1.4. Faz reflexão sobre a formação de algumas palavras que precisam hífen e as
que não precisam.
4.1.5. Emprega palavras com e sem hífen.
4.1.6.Emprega de maneira adequada o hífen,
observando normas do Novo Acordo
Ortográfico.
4.1.7. Apropria-se das normas que orientam o
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emprego do acento diferencial.
4.1.8. Emprega de maneira adequada o acento diferencial.
5. CONHECIMENTOS
DE LITERATURA
As práticas para
desenvolver competências e habilidades envolvem os
conteúdos de Produção de Leitura.
Livro Literário: “O
Guarani”

5.0.1. 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.
5.0.2. Faz estudo do texto literário: relações
entre produção literária e processo social, procedimentos de construção e recepção de textos.
5.0.3. Produz leitura de texto literário: interpretação e representação do mundo
para fortalecimento dos processos de
identidade e cidadania.

6. CONTEÚDO ATITUDINAL
As práticas para
desenvolver competências e habilidades envolvendo os
valores humanos.

6.0.1. Percebe e critica a realidade que o
cerca com discernimento.
6.0.2. Revela interesse/busca pelo conhecimento.
6.0.3. Sabe ouvir, respeitar e compartilhar
diferentes opiniões, demonstrando habilidade de trabalhar/estar em grupo.
6.0.4. Desenvolve/exercita atitudes de interação, cooperação e solidariedade em
convívio coletivo, superando a indiferença, injustiça e desqualificação.
6.0.5. Revela aceitação/respeito às diferenças
(de opinião, cultural, física, religiosa,
social, étnica etc.), combatendo a privação e a violação de direito autoral.
6.0.6. Demonstra autocontrole e concentração.
6.0.7. Valoriza a habilidade de autoanálise,
sinceridade/ honestidade e coerência.
6.0.8. Conscientiza-se sobre o preconceito
linguístico existente em relação a certas
variedades como elemento determinante de “discriminação” de seus usuários.
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6.0.9. Preocupa-se em exercitar o espírito de
liderança e administração de atividades
(datas, horários, divisão de tarefas,
elaboração de material, seleção de recursos, etc.).
6.0.10. Exercita a ética nas diversas situações
envolvendo as relações interpessoais,
inclusive respeitando os direitos autorais.
6.0.11. Desenvolve o valor não-violência, através do uso adequado do tempo, do dinheiro, da energia vital, do conhecimento, valorizando/respeitando a ecologia/meio ambiente.
6.0.12. Demonstra ser consciente de seu papel
de aluno, comportando-se adequadamente para o crescimento do grupo.
6.0.13. Reconhece a igualdade básica de pessoa humana como sujeito de direitos,
compreendendo que a sociedade é
formada por pessoas que pertencem a
grupos étnico-raciais distintos, que possuem cultura e história próprias, igualmente valiosas e que em conjunto constroem, na nação brasileira, sua história.
6.0.14. Desconstrói por meio de questionamentos e análises críticas, objetivando eliminar conceitos, ideias.
6.0.15. Reflete sobre a superação da indiferença, injustiça e desqualificação com que
os negros e povos indígenas e também
as classes populares são comumente
tratados.
6.0.16. Constrói processos de afirmação de
identidades, de historicidade negada
ou distorcida, rompendo com imagens
negativas forjadas por diferentes meios
de comunicação, contra negros e povos
indígenas.
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7. ATIVIDADESDE
PESQUISA
7.1. Organização de
ideias para pesquisa

7.1.1. Seleciona 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. Retoma 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. Conhece 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. Realiza atividades de pesquisa utilizando técnicas para a obtenção de informações como questionários, entrevis-
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tas, 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. Produz leitura de textos em gêneros
diversos, considerando uma temática/
problemática de pesquisa delimitada, e
a necessidade de estabelecer um escopo para ser pesquisado em livros, revistas, internet.
7.3.2. Desenvolve 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. Realiza análise, síntese, comparação e
avaliação de informações para investigar fatos que já tenham ocorrido, localizando tempo, espaço, pessoa(s) e versões.
7.4.2. Utiliza 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. Produz leitura de textos diversos para
descobrir fatos que proporcionarão
maior compreensão e significância de
eventos passados para explicar a situa-
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ção presente do que está sendo estudado.
7.4.4. Produz texto proveniente da leitura de
dados, registro ou documentos, devendo submeter a 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. Realiza uma analise 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. Identifica, aplica, avalia as etapas do
método científico, processos/ procedimentos que contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas da ordem
socioeconomicoambiental.
7.6.2. Identifica o problema e formula a pergunta a partir da observação de fenômenos, eventos e fatos.
7.6.3. Realiza 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. Realiza 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. Produz leitura a partir da formulação
do problema a ser pesquisado, elabo-
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rando 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. Realiza estudo de um fenômeno ou
situação individual em profundidade
para obter uma compreensão ampliada sobre outros casos similares.
7.7.2. Analisa 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. Pesquisa 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. Desenvolve, 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
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c)
d)
e)
f)
g)

h)

i)
j)

relação 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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MATEMÁTICA
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

2.0 Conjunto dos números inteiros Z.

2.1. Reconhece os elementos do conjunto Z.
2.2. Reconhece que o conjunto N é subconjunto
do conjunto Z.
2.3. Escreve subconjuntos de Z nomeando os
seus elementos.
2.4. Escreve subconjuntos de Z utilizando a
linguagem simbólica;
2.5. Identifica os elementos dos conjuntos Z*+,
Z*-, Z+, Z- e Z* .
2.6. Localiza e representa na reta numérica
inteira a abscissa e a imagem de um ponto.
2.7. Obtém o módulo de um número inteiro.
2.8. Identifica números opostos ou simétricos.
2.9. Compara números inteiros por meio dos
sinais, >, < ou =.
2.10. Escreve números inteiros na ordem crescente ou decrescente.
2.11. Adiciona números inteiros.
2.12. Subtrai números inteiros.
2.13. Calcula de modo prático a soma algébrica de números inteiros.
2.14. Elimina com coerência parênteses, colchetes e chaves que existem em uma adição algébrica.
2.15. Calcula o produto de números inteiros.
2.16. Calcula, quando possível, o quociente de
dois números inteiros.
2.17. Calcula potência de números inteiros com
expoente natural.
2.18. Aplica as propriedades da potenciação
em Z.
2.19. Calcula, quando possível, a raiz quadrada de um número inteiro.
2.20. Resolve expressões no conjunto Z.
2.21. Resolve problemas com números inteiros.
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3.0 Conjunto dos números racionais Q.

3.1. Compreende o conceito de número racional.
3.2. Reconhece que os conjuntos N e Z são
subconjuntos de Q.
3.3. Identifica os elementos dos conjuntos Q*+,
Q*-, Q+, Q- e Q*.
3.4. Representa na reta numérica racional números pertencentes ao conjunto Q.
3.5. Obtém o módulo de um número racional.
3.6. Identifica números racionais opostos ou
simétricos.
3.7. Compara números racionais utilizando os
símbolos >, < ou =.
3.8. Escreve números racionais na ordem crescente ou decrescente.
3.9. Efetua adição e subtração de números
racionais.
3.10. Calcula o produto de números racionais.
3.11. Calcula, quando possível, o quociente de
números racionais.
3.12. Calcula potências de números racionais.
3.13. Calcula potências com expoente inteiro
negativo.
3.14. Aplica as propriedades da potencia em
Q.
3.15. Determina, quando possível, a raiz quadrada exata de um número racional.
3.16. Resolve expressões numéricas com números racionais.
3.17. Resolve problemas com números racionais.

4.0 Expressões algébricas.

4.1. Identifica uma expressão algébrica.
4.2. Calcula o valor numérico de uma expressão algébrica.
4.3. Termos algébricos semelhantes e simplificação de expressões algébricas

5.0 Equação.

5.1. Compreende o conceito de equação.
5.2. Traduz uma sentença expressa em linguagem escrita para a linguagem matemática.
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5.3. Compreende o conceito de conjunto Universo.
5.4. Determina o conjunto solução de uma
equação.
5.5. Verifica se um número dado é ou não raiz
de uma equação.
5.6. Reconhece quando duas ou mais equações
são equivalentes.
5.7. Reconhece uma equação do 1º grau com
uma incógnita.
5.8. Resolve equações do 1º grau com uma
incógnita de acordo com o conjunto universo dado.
5.9. Resolve equações considerando o universo
Q.
5.10. Resolve equações utilizando os sinais de
associação.
5.11. Resolve problemas por meio de equações.
5.12. Reconhece fórmulas matemáticas como
equações.
5.13. Resolve problemas utilizando fórmulas
matemáticas.
T. CONTEÚDOS TRANSVERSAIS
Conteúdos procedimentais, atitudinais trabalhados durante o processo educativo.

T.1. Revela interesse/busca pelo conhecimento.
T.2. Planeja e responsabiliza-se pelo cumprimento das atividades, adquirindo o espírito
de pesquisa desenvolvendo a capacidade
de raciocínio e autonomia.
T.3. Sabe: ouvir, colaborar no planejamento e
na realização de atividades de grupo com
o grupo, aceitar normas e regras estabelecidas, articular os objetivos e os interesses
próprios aos de outros membros do grupo,
respeitando pontos de vista diferentes e
demonstrando habilidades de trabalhar/estar em grupo.
T.4. Valoriza a organização e manutenção da
limpeza e espaço físico.
T.5. Reflete valores humanos em sua relação
com o outro, exercitando atitudes de inte-
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ração, cooperação e solidariedade com o
grupo.
T.6. Demonstra habilidades de análise, compreensão e interpretação de textos em linguagem matemática.
T.7. Produz textos matemáticos.
INDICADORES DE PESQUISA: UTILIZADO NAS
TRÊS UNIDADES, EM
TODAS AS DISCIPLINAS.
7.1 Organização de
ideias para pesquisa

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)
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.
7.4.2. Utilizar o método descritivo e analítico
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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 resultados e registro das descobertas.
7.6.4. Realizar atividade de pesquisa envolvendo outro (s) sujeito(s) de controle / medi-
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ação, 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.

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 pro-
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blema 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

6.0 Inequação

6.1. Compreende que toda sentença matemática com elemento desconhecido e expressa
por uma desigualdade é uma inequação.
6.2. Representa simbolicamente o conjunto solução de uma inequação do 1º grau com
uma incógnita.
6.3. Verifica se um número dado é ou não solução da inequação.
6.4. Resolve inequações do 1º grau com uma
incógnita.
6.5. Resolve problemas por meio de uma inequação.

7.0 Plano Cartesiano

7.1. Reconhece a importância da ordem dos
elementos no par ordenado.
7.2. Associa o par ordenado a um ponto do
plano cartesiano.
7.3. Localiza pontos no plano cartesiano.
7.4. Representa graficamente uma equação do
1º grau com duas variáveis.
7.5. Representa graficamente um polígono no
plano cartesiano
7.6. Calcula o perímetro de um polígono no plano cartesiano.
7.7. Calcula a área de um polígono no plano
cartesiano usando um dos métodos estudados.

8.0 Equações do 1º
grau com duas incógnitas.

8.1. Identifica em uma equação o número de
variáveis e o grau.
8.2. Identifica que, em geral, uma equação do
1º grau com duas variáveis tem infinitas soluções.
8.3. Verifica se um par ordenado dado é ou
não solução de uma equação.
8.4. Calcula o valor de uma variável quando se
conhece a outra.
8.5. Escreve a solução de uma equação do 1º
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grau com duas incógnitas com pares ordenados.
9.0 Sistema de equações do 1º grau
com duas variáveis.

9.1. Identifica um sistema de equações.
9.2. Verifica se um par ordenado dado é ou
não solução de sistema de equação.
9.3. Escreve um sistema de equação do 1º grau
com duas incógnitas da linguagem matemática.
9.4. Resolve um sistema de duas equações com
duas incógnitas por um dos métodos estudados.
9.5. Resolve problemas por meio de um sistema
de equações.
9.6. Classifica o sistema em: possível e determinado, possível e indeterminado e impossível.

10.0 Ângulos.

10.1. Compreende o conceito de ângulo.
10.2. Identifica os elementos de um ângulo.
10.3. Utiliza o transferidor para medir e ou
construir ângulos.
10.4. Verifica se dois ou mais ângulos são congruentes.
10.5. Reconhece os ângulos: nulo, raso ou de
meia volta e de uma volta inteira.
10.6. Efetua as transformações envolvendo
grau, minuto e segundo.
10.7. Efetua adição com medidas de ângulos.
10.8. Efetua subtrações com medidas de ângulos.
10.9. Efetua multiplicações com medidas de
ângulos.
10.10. Efetua divisão com medidas de ângulos.
10.11. Compreende o conceito de ângulos
consecutivos.
10.12. Compreende o conceito de ângulos
adjacentes.
10.13. Compreende o conceito de bissetriz de
um ângulo.
10.14. Reconhece os ângulos reto, agudo e
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obtuso.
10.15. Compreende o conceito de retas perpendiculares.
10.16. Constrói ângulos de 15º, 30º, 45º, 60º
e 90º utilizando régua e transferidor.
10.17. Reconhece ângulos complementares e
suplementares.
10.18. Resolve problemas envolvendo a medida do complemento e/ou a medida do
suplemento de um ângulo.
10.19. Reconhece ângulos opostos pelo vértice.
10.20. Resolve situações problema envolvendo
ângulos opostos pelo vértice, complementares, suplementares e congruentes.
11.0 Áreas de regiões
poligonais.

11.1. Calcula a área de um paralelogramo.
11.2. Resolve problemas que envolvem áreas
de paralelogramos.
11.3. Calcula a área de um triângulo.
11.4. Resolve problemas que envolvem áreas
de triangulo.
11.5. Calcula a área de um losango.
11.2. Resolve problemas que envolvem áreas
de losango.
11.3. Calcula a área de um trapézio.
11.4. Resolve problemas que envolvem áreas
de um trapézio.

12.0 Estudo de gráficos.

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.

T. Conteúdos transversais
Conteúdos procedimentais, atitudinais trabalhados durante o processo educativo.

T.1. Revela interesse/busca pelo conhecimento.
T.2. Planeja e responsabiliza-se pelo cumprimento das atividades, adquirindo o espírito
de pesquisa desenvolvendo a capacidade
de raciocínio e autonomia.
T.3. Sabe ouvir, colaborar no planejamento e na
realização de atividades de grupo, aceitar

Vivencia situações de pesquisa estatística.
Analisa e interpreta tabelas e gráficos.
Constrói gráficos de colunas.
Constrói gráficos de barras.
Constrói gráficos de setores.
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T.4.
T.5.

T.6.
T.7.

normas e regras estabelecidas,
articular
os objetivos e os interesses próprios aos de
outros membros do grupo, respeitando
pontos de vista diferentes e demonstrando
habilidades de trabalhar/estar em grupo.
Valoriza a organização e manutenção da
limpeza e espaço físico.
Reflete valores humanos em sua relação
com o outro, exercitando atitudes de interação, cooperação e solidariedades com o
grupo.
Demonstra habilidades de análise, compreensão e interpretação de textos em linguagem matemática.
Produz textos matemáticos.

3ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

13.0 Razão e Proporção

13.1. Compreende o conceito de razão.
13.2. Calcula a razão entre dois números com
o segundo diferente de zero.
13.3. Calcula algumas razões especiais: velocidade média, escala, densidade demográfica, etc.
13.4. Calcula e representa razões na forma
percentual.
13.5. Compreende que uma proporção é uma
igualdade entre duas razões.
13.6. Identifica os extremos e os meios de uma
proporção.
13.7. Aplica a propriedade fundamental das
proporções.
13.8. Aplica as propriedades da soma ou da
diferença.
13.9. Resolve problemas aplicando a propriedade da soma ou da diferença.

14.0 Grandezas proporcionais e Regra de três sim-

14.1. Reconhece quando dois grupos de números são diretamente proporcionais.
14.2. Aplica o conceito de números diretamen-
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ples e composta.
14.3.
14.4.
14.5.
14.6.

te proporcionais na resolução de problemas.
Reconhece quando dois grupos de números são inversamente proporcionais.
Aplica o conceito de números inversamente proporcionais.
Resolve problemas utilizando regra de
três simples.
Resolve problemas utilizando regra de
três composta.

15.0 Porcentagem

15.1. Resolve situações-problema envolvendo
porcentagem.

16.0 Juros Simples

16.1. Resolve situações-problemas envolvendo
juro simples

T.2.1 Conteúdos transversais
Conteúdos procedimentais, atitudinais trabalhados
durante o processo educativo.

T.1. Revela interesse/busca pelo conhecimento.
T.2. Planeja e responsabiliza-se pelo cumprimento das atividades, adquirindo o espírito
de pesquisa desenvolvendo a capacidade
de raciocínio e autonomia.
T.3. Sabe ouvir, colaborar no planejamento e
na realização de atividades de grupo, aceitar normas e regras estabelecidas,
articular os objetivos e os interesses próprios aos de outros membros do grupo,
respeitando pontos de vista diferentes e
demonstrando habilidades de trabalhar/estar em grupo.
T.4. Valoriza a organização e manutenção da
limpeza e espaço físico.
T.5. Reflete valores humanos em sua relação
com o outro, exercitando atitudes de interação, cooperação e solidariedades com o
grupo.
T.6. Demonstra habilidades de análise, compreensão e interpretação de textos em linguagem matemática
T.7. Produz textos matemáticos.
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