1ª, 2ª e 3ª unidades - 2018

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

 Coordenação Pedagógica
(Tel.: 4009-3645)
,

 Orientação Educacional
(Tel. 4009-2811)

 Auxiliar de Coordenação
(Tel.: 4009-4644)

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

 Assistente de Disciplina
(Tel.: 4009-3646)

 Coordenação de Esportes
(Tel.: 4009-3611)

Esportes oferecidos:
•
•
•
•
•
•

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

MG-2018-guia do estudante-8º ano(0131302018)

5

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 01/0
01/09/18
/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: 04/1
04/12/18
/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.
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RECUPERAÇÃO PERIÓDICA
A recuperação periódica ocorre após cada unidade, exceto na última
(3ª unidade). A recuperação periódica contempla todo o conteúdo da unidade. Entre a média obtida na unidade e a média obtida na recuperação
periódica, prevalece a de maior valor.
A realização da inscrição na recuperação periódica ocorre mediante
justificativa à Coordenação Pedagógica. O/a estudante pode realizar recuperação periódica de, no máximo, três disciplinas, nas quais obteve média menor que seis (6,0). Não haverá concessão de inscrição no dia da avaliação.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
Nos dias de avaliação de aprendizagem, os estudantes devem comparecer devidamente uniformizados, portando o cartão de identificação.
Os calendários das avaliações são divulgados no início das unidades.
Somente em situações extraordinárias, esses calendários sofrem alterações.
Após o início das avaliações, não será mais permitida a entrada de
estudantes na sala. Ao receber a avaliação, o estudante deve certificar-se
imediatamente de que a mesma está completa. Uma vez iniciada a avaliação, não são admitidas reclamações. É terminantemente proibida a utilização
do celular durante a avaliação. Os aparelhos devem
devem permanecer desli
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 vi
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-8º ano(0131302018)
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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
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
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CONTEÚDOS E INDICADORES DE APRENDIZAGEM
ARTES
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

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

1.1 Reconstrói o conceito de artes artístico mediante a sua história de vida.
1.2 Amplia sua capacidade de expressão plástica.
1.3 Identifica temas e formas de representação
nas artes visuais.
1.4 Discute o tema proposto, expondo as próprias
idéias e ouvindo e valorizando as do colega.

2.0 Belo e feio.

2.1 Reconstrói o conceito do Belo e feio.
2.2 Analisa, identifica e diferencia o Belo e feio a
partir de apreciações de obras.

3.0 Arte Gótica: História da Arte, características e artistas.

3.1 Identifica as características do conteúdo trabalhado.
(arquitetura, pintura e escultura)
3.2 Aprimora a percepção de figura e fundo, de
profundidade e de incidência de luz, reconhecendo-os como elementos visuais que auxiliam na representação realista das coisas do
mundo.
3.3 Conhece a vida e obra de algumas artistas,
contextualizando-as no tempo, na relação
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com a cultura local, regional, nacional e internacional.
3.4 Reconhece que o conjunto dos elementos
visuais expressa o que o artista sente do
mundo.
3.5 Reflete, reconhece e respeita as diversas manifestações de Arte utilizadas por diferentes
grupos sociais e étnicos.
4.0 Elementos visuais:
planos, luz e
sombra.

4.1 Identifica as dimensões, largura e altura, do
espaço bidimensional.
4.2 Reconhece a superfície como o espaço plástico para registro de marcas/impressões
4.3 Revela interesse/busca pelo conhecimento.
4.4 Percebe as diferenças entre tipos de abóbodas
e compreende a importância das características estudadas.
4.6 Identifica as características do período estudado.
4.7 Sabe: ouvir, colaborar com o grupo; aceitar
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.
4.8 Observa e analisa os elementos de linguagem visual e sua importância na composição
artística
Desenvolve a imaginação, a criatividade e a
sensibilidade.
4.9 Demonstra prazer na apreciação e construção
de formas artísticas.
4.9.1 Socializa suas hipóteses, informações, descobertas e conclusões.
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2ª UNIDADE
UNIDADE
CONTEÚDOS
Os conteúdos serão desenvolvidos com
base nos eixos de
aprendizagem significativa: fazer, apreciar
e refletir, que correspondem respectivamente a produção; à
apreciação (fruição,
crítica e estética), a
contextualização (reflexão e história da
arte).
5.0 Natureza morta
História da Arte,
características e
artistas;

6.0 Arte Renascentista
História da Arte,
características e
artistas.

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

5.1 Potencializa habilidades de coordenação
motora e de expressão plástica.
5.2 Utiliza intencionalmente os elementos visuais
e as suas combinações para o enriquecimento da sua expressão.
5.3 Cria produção artística na linguagem visual
explorando os elementos dessa linguagem.
5.4 Aprecia formas visuais analisando-as e percebendo características especificas encontrada
na natureza morta.
5.5 Estabelece a relação entre luz e sombra,
admite o principio de conjugação desses dois
elementos e constrói o conceito de volume.
5.6 Identifica as três dimensões nas obras apresentadas.
5.7 Identifica nas imagens desenhadas em perspectiva as três dimensões sombra.
6.1 Analisa e reconhece obras renascentistas
6.2 Aprecia criticamente a produção artística se
sentido parte ativa do processo.
6.3 Identifica as características do período estudado
6.4 Analisa e diferencia formas figurativas e formas abstratas.
6.5 Conhece a vida e obra de alguns artistas,
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contextualizando-as no tempo, na relação
com a cultura local, regional, nacional e internacional.
6.7 Reconhece que o conjunto dos elementos
visuais expressa o que o artista sente do
mundo.
6.8 Reflete, reconhece e respeita as diversas manifestações de Arte utilizadas por diferentes
grupos sociais e étnicos.
7.0 Elementos da
linguagem visual:
planos, textura e
formas.

7.1 Identifica elementos da linguagem visual:
plano utilizando na reprodução de suas atividades.

8.0 Conteúdos procedimentais, atitudinais trabalhados durante o
processo educativo.

8.1 Revela interesse/busca pelo conhecimento.
8.2 Responsabiliza-se pelo cumprimento das
atividades, adquirindo o espírito de pesquisa
desenvolvendo a criatividades e a capacidade de raciocínio.
8.3 Sabe: ouvir, colaborar com o grupo; aceitar
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.
8.4 Valoriza a organização e a manutenção da
limpeza e do espaço físico.
8.5 Reflete valores humanos em sua relação com
o outro, exercitando atitudes de interação,
cooperação e solidariedade com o grupo.
8.6 Desenvolve a imaginação, a criatividade e a
sensibilidade.
8.7 Reconhece obstáculos e desacertos como aspectos integrantes do processo criador pessoal.
8.8 Demonstra prazer na apreciação e construção de formas artísticas.
8.9. Valoriza seus órgãos dos sentidos desenvolvendo a percepção dos objetos.
8.9.1 Socializa suas hipóteses, informações, descobertas e conclusões.
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3ª UNIDADE
CONTEÚDOS
Os conteúdos serão
desenvolvidos com
base nos eixos de aprendizagem significativa: fazer, apreciar e
refletir, que correspondem respectivamente à
produção, apreciação
(fruição, crítica e estética) e a contextualização (reflexão e história
da arte).
9.0 Arte moderna:
História da Arte,
características e
artista Tarsila do
Amaral,
Candido Portinari
entre outros.

10. Conteúdos procedimentais, atitudinais trabalhados durante o
processo educativo.

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

9.1 Conhece a vida e a obra de algumas artistas,
contextualizando-as no tempo, na relação
com a cultura local, regional, nacional e internacional.
9.2 Reconhece que o conjunto dos elementos visuais expressa o que o artista sente do mundo.
9.3 Reflete, reconhece e respeita as diversas manifestações de Arte utilizadas por diferentes
grupos sociais e étnicos.
9.4. Identifica as características do período estudado
9.5. Analisa e reconhece as obras e artistas estudados.
10.1 Revela interesse/busca pelo conhecimento.
10.2 Responsabiliza-se pelo cumprimento das
atividades, adquirindo o espírito de pesquisa
desenvolvendo a criatividades e a capacidade de raciocínio.
10.3 Comparar os estilos da arte produzida no
século XIX no Brasil e faz um paralelo com
os movimentos da arte européia no mesmo
período.
10.4 Estabelece paralelos entre movimentos artísticos e identificar influências.
10.5 Cria, aguçando sua curiosidade e tornandose mais sensível para se comunicar melhor
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por meio de sua produção.
10.6 Aprimora a técnica e os procedimentos requisitados pela proposta.
10.7 Produz composição na linguagem visual
explorando os elementos expressivos dessa
linguagem.
10.8 Valida as sensações despertadas pelo conjunto de elementos: a imaginação, a composição, a cor, a textura, a forma, a harmonia e a qualidade da ideia.
10.9 Reconhece e compreende o conjunto de
sensações denominado experiência estética.
10.9.1 Desenvolve critérios de gosto pessoal e
questiona a massificação do gosto.
10.9.2 Faz reflexão sobre as várias funções da
arte na sociedade e na cultura.
10.9.3 Faz reflexão sobre o que o apreciador ativo/leitor atuante objetiva quando procura
viver uma experiência estética.
10.9.4 Sabe: ouvir, colaborar com o grupo; aceitar 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.
10.9.5 Valoriza a organização e a manutenção da
limpeza e espaço
físico.
10.9.6 Reflete valores humanos em sua relação com
o outro, exercitando atitudes de interação,
cooperação e solidariedade com o grupo.
10.9.7 Desenvolve a imaginação, a criatividade e
a sensibilidade.
10.9.8 Reconhece obstáculos e desacertos como
aspectos integrantes do processo criador
pessoal.
10.9.9 Demonstra prazer na apreciação e construção de formas artísticas.
10.10 Valoriza seus órgãos dos sentidos desenvolvendo a percepção dos objetos.
10.10.1 Socializa suas hipóteses, informações,
descobertas e conclusões.
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CIÊNCIAS
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
APRENDIZAGEM

1. Níveis de organização

1.1. Reconhece e classifica os níveis de organização do corpo humano.
1.2. Reconhece o organismo como resultado da
integração dos diferentes níveis de organização.

2. Citologia

2.1. Identifica a célula como unidade morfofisiológica dos seres vivos.
2.2. Reconhece e caracteriza as partes básicas da
célula.
2.3. Identifica as principais funções da membrana
plasmática.
2.4. Relaciona a estrutura da membrana plasmática
com suas funções e caraterísticas.
2.5. Compreende as etapas do processo de digestão celular (fagocitose e pinocitose)
2.6. Reconhece as principais organelas citoplasmáticas.
2.7. Correlaciona a estrutura e a função principal
de cada uma das organelas citoplasmáticas.
2.8. Utiliza corretamente o microscópio para visualização das estruturas celulares.
2.9. Reconhece a importância do núcleo para a
vida da célula, distinguindo suas características e funções.
2.10. Diferencia as células quanto ao padrão de
organização celular.
2.11. Aplica os conhecimentos sobre Citologia na
construção de um modelo de célula.
2.12. Compara as células animais e vegetais.
2.13. Interpreta gráficos, esquemas, fotos, figuras, relatos, descrições, textos verbais sobre
o estudo da citologia.

3. Reprodução Humana

3.1. Reconhece as estruturas (órgãos) do aparelho reprodutor masculino e identifica as respectivas funções.
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3.2. Associa mudanças no corpo às funções hormonais e, em consequência, ao amadurecimento sexual durante a puberdade, quando o
organismo se torna apto para a reprodução.
3.3. Reconhece a importância das glândulas anexas e suas secreções na formação do sêmen.
3.4. Reconhece as estruturas (órgãos) do aparelho reprodutor feminino e identifica as respectivas funções.
3.5. Analisa a importância dos hormônios na
preparação do útero e no desenvolvimento
das características sexuais secundárias femininas.
3.6. Explica o desenvolvimento do organismo no
ciclo menstrual.
3.7. Reconhece a importância dos gametas na
reprodução sexuada.
3.8. Analisa os processos da fecundação e nidação.
3.9. Reconhece a importância e a função dos
principais anexos embrionários.
3.10. Relaciona o uso de preservativos com a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e com a contracepção.
3.11. Reconhece e diferencia os principais métodos para controle da natalidade.
3.12. Aplica os conhecimentos sobre Reprodução
Humana na construção de modelos do(s)
aparelho(s) reprodutor(es).
3.13. Interpreta gráficos, esquemas, fotos, figuras,
relatos, descrições, textos verbais sobre reprodução humana.
4. Alimentos (Alimentação e composição química dos alimentos)

4.1. Classifica os alimentos quanto a origem e
função que exercem no organismo.
4.2. Identifica alguns nutrientes presentes nos
alimentos a partir da alteração de sua cor,
textura, aroma e consistência.
4.3. Reconhece os principais tipos de nutrientes
presentes nos alimentos e identifica as respectivas funções.
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4.4. Compreende a importância dos hábitos alimentares saudáveis e as suas consequências
de uma alimentação precária para o organismo humano (identifica e caracteriza os
principais distúrbios de comportamento alimentar).
4.5. Analisa a influência da cultura africana na
“gastronomia”/alimentação brasileira, em
particular, baiana.
4.6. Analisa hábitos de alimentação, saúde e
higiene associados à melhor qualidade de
vida e garantia de um bom funcionamento
sistêmico.
4.7. Interpreta gráficos, esquemas, fotos, figuras,
relatos, descrições, textos verbais sobre os alimentos.
4.8. 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 (prática de alimentos).
4.9. 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 (prática de alimentos).
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2ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

5. Sistema Digestório

5.1. Identifica os diferentes tipos de dentes e relaciona-os com suas respectivas funções.
5.2. Distingue as camadas e regiões que formam
os dentes, relacionando tais camadas à evolução da cárie e suas consequências.
5.3. Destaca a importância da língua no processo
digestivo.
5.4. Classifica as glândulas salivares, destacando
a importância da saliva na formação do bolo
alimentar e a ação da enzima ptialina.
5.5. Identifica e diferencia as etapas dos processos mecânicos da digestão (mastigação, deglutição, peristaltismo e defecação).
5.6. Reconhece a ação do suco gástrico na digestão e na formação do quimo e das enzimas
digestivas no processo de transformação dos
alimentos.
5.7. Reconhece a ação das enzimas do suco pancreático, da bile e do suco entérico na formação do quilo.
5.8. Identifica o produto final da digestão dos
nutrientes (proteínas, lipídios e carboidratos).
5.9. Relaciona a digestão e a absorção dos nutrientes à sua utilização pelas células.
5.10. Identifica e localiza os órgãos e glândulas
anexas do Sistema Digestório (figuras e/ou
diagramas).
5.11. Entende que as fezes não são produtos de
excreção.
5.12. Identifica e caracteriza as principais doenças
do Sistema Digestório.
5.13. Interpreta gráficos, esquemas, fotos, figuras,
relatos, descrições, textos verbais sobre o
Sistema Digestório.

6. Sistema Locomotor

6.1. Identifica e distingue os tipos de tecidos musculares através de suas características e funções.
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6.2. Demonstra a relação entre função e localização dos principais músculos esqueléticos do
corpo humano.
6.3. Distingue os principais distúrbios musculares
através dos seus sintomas.
6.4. Entende que o uso de anabolizantes pode
causar efeitos permanentes e/ou irreversíveis
ao organismo.
6.5. Caracteriza o tecido ósseo quanto a constituição.
6.6. Identifica as principais formas dos ossos e
indica sua localização no corpo.
6.7. Relaciona os ossos à proteção de órgãos vitais.
6.8. Relaciona os tipos de articulações aos movimentos corporais.
6.9. Identifica e descreve os principais problemas
sofridos pelo esqueleto (fraturas, artrite, artrose, cifose, lordose e escoliose).
6.10. Interpreta gráficos, esquemas, fotos, figuras,
relatos, descrições, textos verbais sobre o
Sistema Locomotor.
7. Sistema Circulatório

7.1. Destaca as principais funções do sangue no
organismo.
7.2. Distingue e identifica os componentes do
sangue (plasma e elementos figurados).
7.3. Reconhece as características e funções atribuídas às hemácias, aos leucócitos, às plaquetas e ao plasma.
7.4. Reconhece a função dos gânglios linfáticos
na defesa do organismo.
7.5. Identifica as principais doenças do sangue,
relacionando-as aos respectivos sintomas.
7.6. Classifica e caracteriza os grupos sanguíneos
(sistema ABO), e explica os processos de
transfusão de sangue e suas possíveis implicações.
7.7. Identifica as estruturas do coração, destacando suas características e funções.
7.8. Diferencia o papel fisiológico de veias, artérias e capilares.

MG-2018-guia do estudante-8º ano(0131302018)

22

7.9. Caracteriza o fenômeno da diapedese, reconhecendo-o como importante na defesa do
organismo.
7.10. Reconhece os principais vasos ligados ao
coração e o tipo de sangue circulante nesses
vasos.
7.11. Diferencia sangue venoso de sangue arterial.
7.12. Descreve os trajetos do sangue na pequena
e na grande circulação, destacando a hematose e as trocas de substâncias entre o
sangue e as células.
7.13. Caracteriza pulsação e pressão arterial.
7.14. Identifica e reconhece as principais doenças
cardiovasculares e associa aos seus respectivos sintomas.
7.15. Interpreta gráficos, esquemas, fotos, figuras,
relatos, descrições, textos verbais sobre o
Sistema Circulatório.

3ª UNIDADE
CONTEÚDOS
8. Sistema Respiratório

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
8.1. Identifica as estruturas do sistema respiratório e reconhece suas características e respectivas funções.
8.2. Diferencia os fenômenos mecânicos da respiração (inspiração e expiração)
8.3. Diferencia as etapas da respiração e suas
características.
8.4. Entende o processo químico da respiração
celular
8.5. Relaciona a ação dos músculos respiratórios
aos processos mecânicos da respiração.
8.6. Explica a importância do fenômeno químico
da respiração (hematose)
8.7. Caracteriza as principais doenças respiratórias e reconhece os riscos do fumo.
8.8. Interpreta gráficos, esquemas, fotos, figuras,
relatos, descrições, textos verbais sobre o Sistema Respiratório.
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9. Sistema Excretor/Sistema Urinário

9.1. Relaciona os produtos da digestão das proteínas com a excreção.
9.2. Identifica os órgãos que formam o sistema
urinário com suas respectivas funções.
9.3. Entende que excretas originam-se do metabolismo celular.
9.4. Identifica as camadas e estruturas da pele,
reconhecendo-a como via de excreção.
9.5. Explica a importância da glândula sudorípara para a produção do suor, relacionando
essa secreção à regulação da temperatura
corporal.
9.6. Compreende o mecanismo de funcionamento do néfron nas etapas da formação da urina.
9.7. Descreve o processo de formação e excreção
da urina.
9.8. Explica a ação do Hormônio ADH no controle do volume hídrico do organismo.
9.9. Identifica e caracteriza as principais doenças
do sistema urinário.
9.10. Identifica os principais componentes da
urina e analisa a sua importância para o
equilíbrio metabólico do organismo.
9.11. Interpreta gráficos, esquemas, fotos, figuras,
relatos, descrições, textos verbais sobre o
Sistema Excretor.

10. Sistema Nervoso

10.1. Reconhece a função do sistema nervoso no
controle e na coordenação do funcionamento orgânico.
10.2. Identifica as partes do neurônio relacionando-as com suas respectivas funções.
10.3. Descreve e identifica o fenômeno das sinapses.
10.4. Classifica e identifica as estruturas (órgãos)
que formam o Sistema Nervoso.
10.5. Relaciona os órgãos do SNC às suas respectivas funções.
10.6. Reconhece as estruturas protetoras do SNC
a partir de suas características e funções.
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10.7. Classifica os nervos do SNP de acordo com
as suas funções.
10.8. Compreende o funcionamento do AtoReflexo/Arco-Reflexo.
10.9. Entende o funcionamento do Sistema Nervoso Autônomo.
10.10. Reconhece a influência das substâncias
psicoativas sobre o sistema nervoso.
10.11. Identifica e caracteriza as principais doenças do Sistema Nervoso.
10.12. Interpreta gráficos, esquemas, fotos, figuras, relatos, descrições, textos verbais sobre
o Sistema Nervoso.
11. Sistema Endócrino

11.1. Classifica os tipos de glândulas existentes no
organismo (endócrinas, exócrinas e anfícrinas ou mistas).
11.2. Identifica as principais glândulas endócrinas/anfícrinas e reconhece a ação de seus
principais hormônios.
11.3. Identifica e caracteriza os principais distúrbios hormonais.
11.4. Interpreta gráficos, esquemas, fotos, figuras,
relatos, descrições, textos verbais sobre o estudo do Sistema Endócrino.
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EDUCAÇÃO FÍSICA
1ª UNIDADE
CONTEÚ
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZA
APRENDIZAGEM

1.1 Atletismo e Natação.
2.1 Jogos cooperativos;

1.1.1/3.1.1 – Conhecer a historia dos esportes
estudados;
1.1.2/2.1.1/2.2.1/2.3.1/3.1.1 – Vivenciar modalidades esportivas, jogos e ginasticas valorizando
a cooperação.
2.1.2/2.2.2/2.3.2 – Modificar as regras de acordo
com as necessidades do grupo.

2.2 Jogos predesportivos;
2.3 Jogos eletrônicos;

3.1 Ginastica aeróbica;
4.1 Hábitos alimentares.

1.1.3/2.1.3/2.2.3/2.3.3/3.1.2 – Adotar atitudes
éticas em situação de praticas esportivas, jogos e
ginasticas.
1.1.4/3.1.3 – Diferenciar as capacidades fisicas,
estabelecendo vinculos com tipos diferentes de
ginastica e esportes;
1.1.5 Conhecer a técnica básicas dos quatros
estilos formais de natação.
1.1.6 Conhecer as técnicas básicas do atletismo.
4.1.1 Compreender a relação entre alimentação e
a pratica de atividade física.

INDICADORES DE
PESQUISA: UTILIZAUTILIZADO NAS TRÊS UNIUNIDADES, EM TODAS AS
DISCI
DISCIPLINAS.
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):
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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. 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.
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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 situação presente
do que está sendo estudado.
7.4.4. Produz 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. Realiza 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. Identifica, aplica, avalia as etapas do método científico, processos/ procedimentos
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7.6.2.

7.6.3.

7.6.4.

7.6.5.

que contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas da ordem socioeconômico ambiental.
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, analise, 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 explicita 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 WebQuest:
a) Introdução (orientação sobre atividade
proposta/temática)
b) Tarefa (delimitação do que deve ser apresentado ao finalizar a pesquisa.
c) Processo delimitação das etapas da tarefa
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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. 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?
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
CONTEÚ
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

1.1 basquete e voleibol.

1.1.1/2.1.1/2.2.1/2.3.1 - Conhecer as regras dos
esportes e jogos estudados e seus objetivos;

2.1 Jogos predesportivos.

1.1.2/2.1.2/2.2.2/2.3.2 – Aplica as regras estudadas em situação de jogo;

2.2 Jogos cooperativos.

1.1.3/2.1.3/2.2.3/2.3.3/5.1.1 – Modificar as
regras de acordo com as necessidades do grupo;

2.3 Jogos de tabuleiros.
3.1 Ginastica localizada.

3.1.1 Medir a propria frequencia cardiaca antes
e após a prática de exercícios físicos.
3.1.2 Perceber as sensações corporais produzidas
por meio de exercícios que demandam diferentes capacidades físicas.

4.1 Fitdance.

4.1.1/3.1.3 – Identificar as modalidades de
ginasticas e dança como pratica cultural.
4.1.2/1.1.4 – Vivenciar diferentes esportes e
danças brasileiras e estrangeiras.

5.1 Eventos esportivos.

5.1.2 Construir e reorganizar novos jogos e novas
regras segundo as necessidades do grupo;
5.1.3 Organizar atividades extraclasses;
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3ª UNIDADE
CON
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

1.1. Futsal e handebol.

1.1.1/2.1.1/2.2.1/3.1.1 - Conhecer as regras dos
esportes, jogos e lutas estudadas e seus objetivos;
1.1.2/2.1.2/2.2.2/3.1.2 – Aplica as regras estudadas em situação de jogo;

2.1. Jogos predesportivos.
2.2. Jogos de lutas.

2.1.3/2.2.3/3.1.3/5.1.1 – Modificar as regras de
acordo com as necessidades do grupo;

3.1. Capoeira / Karatê / Judô.

3.1.4/4.1.1 - Identificar técnicas básicas dos esportes estudados.

4.1. patins e skate.

4.1.2 Conhecer pratica corporais de aventura
adaptadas.

5.1. Eventos esportivos.

5.1.2 Organizar atividades extraclasses;
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ENSINO RE
RELIGIOSO
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

1. Campanha da
fraternidade 2018

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

2. Onde mora a divindade?

2.1 Associa religião à forma mais antiga do conhecimento humano;
2.2 Distingue monoteísmo de politeísmo;
2.3 Percebe pontos de união entre distintas tradições religiosas;
2.4 Discute a presença e importância da arte na
vivência religiosa;
2.5 Analisa as caraterísticas da fé brasileira.

3. Viver a fé em tempos difíceis

3.1 Identifica heróis da ficção que lutam em favor do bem comum;
3.2 Reconhece heróis reais que lutam em favor
do bem comum;
3.3 Reflete sobre o sentimento de culpa e o perdão;
3.4 Conhece algumas crenças de distintas tradições religiosas;
3.5 Apresenta a história de Canudos e seu ativista Antônio Conselheiro.

4. Escolhas e prioridades

4.1 Debate sobre o consumo compulsório e o
consumo consciente;
4.2 Reflete sobre o verdadeiro valor do dinheiro;
4.3 Discute sobre as riquezas do céu;
4.4 Estimula as qualidades que devem ser valorizadas;
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4.5 Entende o uso do dinheiro na perspectiva de
diferentes religiões;
4.6 Promove uma educação financeira.
5. Jeitos de louvar

5.1 Compreende que a expressão sincera de fé é
um ato de louvor a Deus;
5.2 Percebe na arte um recurso para descrever
uma experiência de fé;
5.3 Avalia artes sagradas de distintas religiões;
5.4 Entende a influência da arte na religiosidade.

6. Transcendência e
santidade

6.1 Discute o significado de santidade;
6.2 Identifica santos de diferentes tradições religiosas;
6.3 Mostra indicadores de um caminho de santidade;
6.4 Apresenta a religiosidade afro-brasileira;
6.5 Estimula o respeito e a tolerância religiosa.

7. O relacionamento
com o Ser Supremo

7.1 Promove o reconhecimento do sentido de
viver;
7.2 Identifica diferentes formas de se relacionar
com Deus;
7.3 Analisa elementos relevantes para o relacionamento com o Ser Divino;
7.4 Possibilita a criticidade diante dos ídolos;
7.5 Associa o relacionamento com o Divino com
o relacionamento com o outro.

8. Jeitos de se comunicar

8.1 Identifica as diferentes maneiras de se comunicar com o outro;
8.2 Compreende a oração como forma de comunicação com o Divino;
8.3 Analisa tipos de oração;
8.4 Avalia a importância da comunicação para a
propagação da fé.

9. Os direitos que são
de todos

9.1 Analisa a Declaração Universal dos Direitos
Humanos;
9.2 Reflete criticamente sua empregabilidade e a
real garantia dos direitos fundamentais do
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Datas importantes/possíveis vivências
com os alunos
- Quaresma: Tempo
de conversão
- Sexta-feira da Paixão
- Páscoa

ser humano;
9.3 Discute os direitos humanos em nosso país;
9.4 Analisa a Declaração dos Direitos da Criança.

INDICADORES DE
PESQUISA: UTILIZAUTILIZADO NAS TRÊS UNIUNIDADES, EM TODAS AS
DISCI
DISCIPLINAS.
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)
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. Conhece os aspectos a serem avaliados na
microestrutura do texto:
a) Fatos linguísticos (acentuação, pontuação, concordância)

MG-2018-guia do estudante-8º ano(0131302018)

35

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 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
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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 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. Realiza 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. Identifica, aplica, avalia as etapas do método científico, processos/ procedimentos
que contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas da ordem socioeconômico e ambiental.
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, analise, 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 explicita e precisa devem ser pré-testadas, vi-
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sado à validação da atividade de pesquisa.
7.6.5. 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)
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
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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)

2ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

10. Nossas raízes
indígenas

10.1 Apresenta a fé indígena, elencando suas
principais crenças;
10.2 Reconhece a importância da presença indígena na cultura brasileira;
10.3 Apresenta valores cultivados pela tradição
indígena;
10.4 Discute a temática da posse da terra sob
uma análise do passado, presente e futuro.

11. A força negra

11.1 Apresenta os elementos fundamentais da
religiosidade candomblecista e umbandista;
11.2 Analisa a presença africana no mundo e,
especificamente no Brasil;
11.3 Debate sincretismo religioso e discriminação
étnica.
11.4 Discute as formas de resistência encontradas
pelos negros para preservação de sua cultura;
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12. O povo de Israel

12.1 Apresenta os princípios fundamentais do
Judaísmo;
12.2 Compreende como se deu o surgimento e
expansão da religiosidade judaica;
12.3 Explora valores como respeito à família e
amor ao próximo;
12.4 Analisa a aliança do povo judeu e seus sinais o longo da história.

13. O que significa
ser católico

13.1 Apresenta a identidade católica, com seu
credo e rito;
13.2 Analisa a Teologia da Libertação, segundo
as óticas da orientação eclesial e prática social;
13.3 Debate sobre a importância da família para
a tradição católica;
13.4 Discute o preceito do celibato para os presbíteros católicos.

14. Os seguidores da
Reforma

14.1 Mostra a identidade protestante por trás da
diversidade de denominações;
14.2 Distingue protestantismo de catolicismo;
14.3 Apresenta os pontos fundamentais da fé
protestante;
14.4 Expõe os lugares de maior prevalência do
protestantismo;
14.5 Analisa a questão do matrimônio e dos laços
de família, segundo ensinamentos de Lutero.

15. A proposta espírita

16. Os caminhos hindus

15.1 Apresenta os princípios fundamentais do
espiritismo;
15.2 Discute as restrições orientadas aos espíritas;
15.3 Mostra a importância das crianças para a
tradição espírita kardecista;
15.4 Discute a ideia da pedagogia espírita iniciada no Brasil.
16.1 Apresenta a diversidade de crenças hindus;
16.2 Mostra a origem e expansão do hinduísmo;
16.3 Estabelece diálogos possíveis entre a cultura
hindu e o Ocidente;
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16.4 Discute a questão dos animais no mundo e
os ensinamentos hindus referentes a este tema;
16.5 Mostra formas alternativas de medicina desenvolvidas pela tradição hinduísta.
17. A libertação budista

17.1 Apresenta as principais doutrinas budistas;
17.2 Reflete sobre temas como compaixão, sexualidade, e morte numa perspectiva do budismo;
17.3 Incentiva a prática de valores como caminhos que levam à verdadeira espiritualidade;
17.4 Estimula a meditação como prática de controle sobre pensamentos e emoções.

18. A fé do Islã

18.1 Apresenta os elementos fundamentais da fé
islã;
18.2 Mostra a relevância cultural e intensa espiritualidade dos muçulmanos;
18.3 Discute a situação da mulher no Islã;
18.4 Debate a intolerância religiosa e a pseudo
concepção de única verdade presente nas
religiões.

19. Caminhos para o
diálogo fraterno

19.1 Possibilita o diálogo entre diferentes tradições religiosas;
19.2 Valoriza os indicadores de semelhanças
entre essas tradições;
19.3 Identifica as peculiaridades de cada tradição
religiosa contemplada;
19.4 Estimula o respeito e tolerância religiosos;
19.5 Promove a organização de um evento interreligioso.

Datas importantes /
possíveis vivências
com os alunos
- Maio: Celebração do
mês de Maria
- Corpus Christi 04/06
- Dia nacional do
amigo e internacional da amizade
20/07
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3ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

20. Superação e resiliência

19.1 Discute a violência no trânsito;
19.2 Reflete sobre os limites e valor de uma pessoa com deficiência;
19.3 Compreende a importância da resiliência
diante dos acontecimentos da vida;
19.4 Estimula a superação dos limites;
19.5 Dialoga sobre a esperança social e eterna.

21. Vida a serviço do
Reino de Deus

21.1 Discute questões sociais envolvendo direitos,
deveres e justiça;
21.2 Reconhece quem é o próximo a partir da
doutrina de distintas tradições religiosas;
21.3 Incentiva a prática da generosidade e solidariedade;
21.4 Identifica jeitos de cuidar do próximo.

22. 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 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.

23. Natal: tempo de
conversão
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

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

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

1.0 Érase una vez

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 ¿Qué hemos
hecho?

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 La historia de uno

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 La historia de uno

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 Las historias de
muchos.

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

3.0 Las historias de
algunos

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 Las grandes invenciones

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 No todos somos
iguales

3.0 Nos comunicamos

2.1 H9 - Reconhecer as manifestações corporais
de movimento como originárias de necessidades cotidianas de um grupo social.
2.2 H10 - Reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função
das necessidades cinestésicas.
2.3 H21 - Reconhecer em textos de diferentes
gêneros, recursos verbais e não-verbais utilizados com a finalidade de criar e mudar
comportamentos e hábitos.
2.4 H22 - Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos.
3.1 H4 - Reconhecer posições críticas aos usos
sociais que são feitos das linguagens e dos
sistemas de comunicação e informação.
3.2 H12 - Reconhecer diferentes funções da arte,
do trabalho da produção dos artistas em seus
meios culturais.
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FILOSOFIA
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS
1. BUSCAR NOVAS
DESCOBERTAS
2. EM DEFESA DOS
QUE PRECISAM

3. VER A CIÊNCIA
MODERNA / CONHECER A FILOSOFIA E A CIÊNCIA MODERNA
4. SER SONHADOR

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.
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INDICADORES DE
PESQUISA: UTILIZAUTILIZADO NAS TRÊS UNIUNIDADES, EM TO
TODAS AS
DISCI
DISCIPLINAS.
7.1. Organização de
ideias para pesquisa

2.1. Compreender a ordem universal como fruto
do estudo do ser humano.
3.1. Introduzir a filosofia e ciência modernas.
3.2. Identificar as principais características da
filosofia e da ciência modernas.
4.1. Destacar a importância do sonhar para a
autorrealização.
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
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
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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 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.
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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 / 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
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7.7. Estudo de caso

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

7.8. WEB-QUEST

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

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

7.9.1. Desenvolver, a partir de uma mediação,
procedimentos acadêmicos para elaboração de projetos de pesquisa considerando
que:
a) O Tema responde à pergunta o quê? –
(é o objeto a ser investigado, o 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)
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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)

2ª UNIDADE
CONTEÚDOS
5. BOAS AÇÕES
6. VER A IDEIA DE
LIBERDADE E IGUALDADE
7. CONHECER A
ÉTICA MODERNA

8. SER ÉTICO HOJE
9. LIBERDADE COM
RESPONSABILIDADE
10. POETAS DA VERDADE
11. VER DIFERENÇAS
ENTRE SERES
HUMANOS E ANIMAIS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
5.1. Compreender a importância das boas ações
para a vida em comunidade.
6.1. Conhecer os conceitos de liberdade e igualdade.
7.1. Perceber a importância da ética da Filosofia
Moderna.
7.2. Reconhecer os elementos introdutórios do
modelo de pensamento filosófico de Baruch
de Espinoza.
8.1. Destacar a importância da ética no mundo
contemporâneo.
9.1. Observar a relação existente entre liberdade
e igualdade.
10.1. Identificar o conceito de verdade no pensamento moderno.
11.1. Reconhecer as diferenças, sob o ponto de
vista filosófico, entre o animal e o ser humano.
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3ª UNIDADE
CONTEÚDOS
13. CONHECER A
FILOSOFIA MODERNA E A NATUREZA HUMANA
14. SER HUAMANO

15. DEMOCRACIA,
SOBERANIA, LIBERDADE E LEI

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
APRENDIZAGEM

14.1. Compreender os elementos introdutórios
da filosofia moderna e sua relação com a
ideia de natureza humana.
15.1. Compreender o que é ser humano.
15.2. Identificar a ideia de perfectibilidade.

16. JUSTIÇA E SONHOS

16.1. Perceber a relação existente entre Democracia, Soberania, Liberdade e Lei.

17. VER A VONTADE
GERAL

17.1. Reconhece o papel da justiça para a vida
no interior de uma comunidade democrática.

18. CONHECER A
SOBERANIA, A
DEMOCRACIA, A
LEI E A LIBERDADE

18.1. Entender o conceito de vontade geral.

19. SER DEMOCRATA

19.1. Destacar que ter liberdade demanda viver
de forma responsável.
19.2. Compreender o que é ser democrata.
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GEOGRAFIA
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

1. A Organização do
espaço geográfico
mundial

1.1 Identifica e localizar as principais aglomerações urbanas mundiais bem como apontar
os problemas decorrentes.
1.2 Analisa as principais características do processo de urbanização em países desenvolvidos e subdesenvolvidos.
1.3 Analisa gráficos, mapas e tabelas para compreender a noção de desenvolvimento humano, bem como as escalas de classificação
do IDH.
1.4 Analisa a desigual distribuição dos recursos
naturais em escala mundial.
1.5 Compreende as relações de poder em escala
global por meio dos organismos internacionais.

2. Globalização: as
fases do capitalismo mundial

2.1. Diferencia capitalismo do socialismo em
relação a aspectos econômicos, classes sociais e posse dos meios de produção.
2.2. Identifica e diferencia características do capitalismo comercial, industrial e monopolista.
2.3. Compreende o fenômeno “globalização” e
identifica suas características na sociedade
contemporânea.
2.4. Descreve e compreende criticamente os fluxos de informações, de capitais e de mercadorias no espaço americano.
2.5. Opina acerca dos movimentos sociais que
questionam a globalização.

3. Regionalização do
espaço geográfico
mundial
- Países desenvolvidos e países
subdesenvolvidos
- Países do Norte e
países do Sul

3.1. Diferencia os critérios de regionalização do
espaço geográfico mundial.
3.2. Analisa as formas de classificação de países
segundo o seu grau de desenvolvimento socioeconômico
3.3. Diferencia formas de regionalização no tempo e no espaço.
3.4. Compreende a importância da divisão regi-
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INDICADORES DE
PESQUISA: UTILIZAUTILIZADO NAS TRÊS UNIUNIDADES, EM TODAS AS
DISCI
DISCIPLINAS.
7.1. Organização de
ideias para pesquisa

onal para fins estatísticos e classificatórios.
3.5. Caracteriza países desenvolvidos e subdesenvolvidos (norte x Sul) a partir do uso de
diferentes indicadores socioeconômicos.
3.6. Localiza e/ou caracteriza países do Norte e
do Sul por meio de análise cartográfica.
3.7. Compreende a divisão dos Estados-nações
em países do Norte e países do Sul.
3.8. Identifica e analisa as origens de dependência das nações pobres em relação às nações
ricas do planeta, com ênfase no continente
Americano.
3.9. Reconhece que o término da dependência
política de muitos países não assegura o
término da dependência econômica.
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)
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 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,
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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 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 Realiza 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 Identifica, aplica, avalia as etapas do método científico, processos/ procedimentos que
contribuam para diagnosticar ou solucionar
problemas da ordem socioeconômico ambiental.
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, analise, comparação de resultados e
registro das descobertas.
7.6.4 Realiza atividade de pesquisa envolvendo
outro (s) sujeito(s) de controle / mediação,
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sabendo que a formulação de hipótese explicita 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, 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 WebQuest:
a) Introdução (orientação sobre atividade
proposta/temática)
b) Tarefa (delimitação do que deve ser apresentado ao finalizar a pesquisa.
c) Processo delimitação das etapas da tarefa
d) Recursos (lista do site web de acordo
com o tema)
e) Avaliação (critérios)
f) Conclusão (resumo que leva à reflexão)

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

7.9.1. 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
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c)
d)
e)
f)

g)

h)

i)
j)

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)

2ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

4. Aspectos gerais do
continente americano:
 Regionalização do
mundo.
 Aspectos naturais:
Relevo, hidrografia, Clima e vegetação,
 população: conceitos demográficos, indicadores,
estrutura etária,

4.1. Compreende a importância em regionalizar
o continente americano.
4.2. diferencia as regiões segundo critérios: histórico-culturais, econômicos-Social, etc.
4.3. Caracteriza os aspectos naturais e socioeconômicos do continente americano.
4.4. perceber a diversidade sociocultural dos
povos do continente americano.
4.5. caracteriza os aspectos socioeconômicos
4.6. Relaciona as formas de colonização dos
países americanos com seu desenvolvimento
social e econômico.
4.7. Caracteriza os diferentes elementos naturais

MG-2018-guia do estudante-8º ano(0131302018)

58

 economia: recursos naturais, atividades econômicas.

do espaço geográfico americano (clima, relevo, vegetação, hidrografia, ilhas, penínsulas, mares e golfos) e compreende a interdependência entre eles.
4.8 Descreve características populacionais dos
países anglo-saxônicos e latino-americanos
através da análise de diferentes textos.

5. América Latina: urbanização; a colonização; caracterização
econômica
 México e América
Central: atividades econômicas;
aspectos naturais
 América do Sul:
aspectos Naturais do continente americano (relevo, hidrografia,
vegetação e clima); atividades
econômicas
 Cuba: aspectos
históricos, políticos e econômicos.

5.1. Diferencia o processo de urbanização dos
países subdesenvolvidos em relação aos países desenvolvidos, dando ênfase à urbanização brasileira.
5.2. Compreende o processo de colonização de
exploração latino-americana como uma das
principais causas de sua dependência tecnológica e financeira.
5.3. Reconhece semelhanças econômicas e sociais entre os países latino-americanos.
5.4. Valoriza a água como um recurso natural de
extrema potencialidade econômica e importância estratégica na geopolítica.
5.5. Identifica a contribuição dos nativos précolombianos na formação sociocultural da
população americana.
5.6 Identifica e diferencia as populações dos
diversos países da América latina a partir da
análise de gráficos e pirâmides etárias.
5.7 Caracteriza as economias dos países que
compõem a América Central Ístmica e a
América Central Insular, além dos aspectos
humanos, naturais e políticos.
5.8 Localiza e diferencia as sub-regiões da América do Sul, caracterizando-as quanto as suas principais atividades econômicas.
5.9. Identifica os aspectos históricos econômicos
e sociais singulares de Cuba.
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3ª UNIDADE
CONTE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

7. O continente Africano

7.1. Caracterizar e relacionar os diferentes aspectos da paisagem natural do continente africano, destacando o processo de desertificação decorrente dos impactos ambientais sofridos.
7.2. Compreender os processos de colonização e
descolonização do continente africano e os
reflexos e consequências políticas, sociais e
econômicas.

Conteúdos a serem
construídos em todas
as unidades.

4.1. Reflete acerca do processo de (re)produção
do espaço geográfico a partir da ação do
homem.
4.2. Demonstra habilidades em produção de leitura de textos em diversas linguagens, refletindo sobre valores humanos, pontos de vistas e
contextos.
4.3. Lê e compreende as informações expressas
em linguagem cartográfica.
4.4. Planeja e produz textos a partir da compreensão de diferentes propostas/temáticas, ampliando suas possibilidades de participação
social no exercício da cidadania.
4.5. Expressa-se com clareza, argumentação e
articulação adequadas, revelando os conceitos básicos de textualidade: coerência e coesão.
4.6. Percebe e critica a realidade que o cerca com
discernimento.
4.7. Revela interesse/busca pelo conhecimento.
4.8. Sabe ouvir, respeitar e compartilhar diferentes opiniões, demonstrando habilidade de
trabalhar/estar em grupo.
4.9. Desenvolve/exercita atitudes de interação,
cooperação e solidariedade em convívio coletivo.
4.10. Revela aceitação/respeito às diferenças (de
opinião, cultural, física, religiosas, sociais,
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étnicas, etc.)
4.11. Demonstra auto-controle e concentração.
4.12. Valoriza a habilidade de autoanálise, sinceridade/honestidade e coerência.
4.13. Preocupa-se em exercitar o espírito de liderança e administração de atividades (datas,
horários, divisão de tarefas, elaboração de
material, seleção de recursos, etc.)
4.14. Exercita a ética nas diversas situações envolvendo as relações interpessoais, inclusive
respeitando os direitos autorais.
4.15. Desenvolve o valor “não-violência”, através
do uso adequado do tempo, do dinheiro, da
energia vital, do conhecimento, valorizando/respeitando a ecologia/meio ambiente.
4.16. Demonstra ser consciente de seu papel de
aluno, comportando-se adequadamente para o crescimento do grupo.
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HISTÓRIA
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES
INDICADORES DE APRENDIZAGEM

1. A EXPANSÃO DA
AMÉRICA PORTUPORTUGUESA
- A expansão para o
interior;
- O desenvolvimento
da pecuária;
- A ação missionária
dos jesuítas;
- As bandeiras paulistas;
- A colônia portuguesa
cresceu;
- As rebeliões coloniais.

1.1.1. Entende como funcionava o processo de
exploração colonial;
1.1.2. Reconhece a importância e o predomínio
do trabalho escravo na colônia;
1.1.3. Identifica e classifica as informações veiculadas nas diferentes fontes históricas relativas às sociedades da Europa e América;
1.1.4. Identifica as características da organização
política, econômica e sociocultural das sociedades que se desenvolveram na Europa
e na América;
1.1.5. Estabelece a inter-relação entre o processo
histórico brasileiro e processos históricos
de âmbito global (americano e europeu).

2. A MINERAÇÃO NO
BRA
BRASIL
- A crise em Portugal;
- A descoberta do
ouro;
- O controle sobre a
mineração;
- A descoberta de
diamantes;
- A prática do contrabando;
- O trabalho de mineração;
- O abastecimento das
minas;
- A sociedade mineira;
- Vida cotidiana.

1.2.1. Caracteriza as transformações econômicas
resultantes da economia mineradora;
1.2.2. Identifica e compreender as transformações sociais e culturais resultantes da mineração;
1.2.3. Entende como funcionava a exploração e
administração da região das minas;
1.2.4. Percebe quem saiu ganhando com a exploração mineradora;
1.2.5. Compara a sociedade mineira e a açucareira, identificando interpretações diferentes sobre a possibilidade de ascensão social;
1.2.6. Reconhece a importância e o predomínio
do trabalho escravo na extração aurífera
da região das minas;
1.2.7. Percebe a importância da mineração para
a expansão da América portuguesa e para
o desenvolvimento econômico do CentroSul da colônia;
1.2.8. Conhece as principais obras do Barroco
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mineiro e identificar suas características;
1.2.9. Desenvolve uma atitude favorável à conservação do patrimônio histórico e arquitetônico brasileiro.
3. A REVOLUÇÃO
INDUS
INDUSTRIAL
- Uma nova revolução
na Inglaterra;
- Antes do sistema de
fábrica;
- O moderno sistema
industrial;
- A tecnologia fabril;
- A questão ambiental;
- Revolução nos transportes;
- A sociedade industrial;
- A organizações dos
trabalhadores;
- Grandes e caóticas
cidades.

1.3.1. Identifica as principais características da
Revolução Industrial inglesa;
1.3.2. Compreende as condições socioeconômicas e políticas que explicam o pioneirismo
inglês na industrialização;
1.3.3. Sintetiza as mudanças ocorridas no processo de produção na Inglaterra e perceber os efeitos dessas mudanças nas relações de trabalho;
1.3.4. Compreende a situação do trabalho infantil no início da industrialização, assim como no Brasil atual;
1.3.5. Reconhece as diferenças entre o tempo da
natureza e o tempo do relógio;
1.3.6. Entende as principais características da
multidão, relacionando o surgimento desse
fenômeno com o crescente processo de industrialização e urbanização.

4. O ILUMINISMO E
A INDEPENDÊN
INDEPENDÊNCIA
DOS ESTADOS
UNIDOS
- A filosofia iluminista;
- Os principais pensadores iluministas;
- Déspotas esclarecidos;
- A política colonial
inglesa;
- A independência dos
Estados Unidos;
- Depois da independência.

1.4.1. Caracteriza o movimento conhecido como
Iluminismo e as ideias que seus formuladores defendiam;
1.4.2. Entende o impacto das ideias iluministas
no âmbito político e econômico;
1.4.3. Caracteriza e compara o Antigo Regime e
a Ilustração;
1.4.4. Relaciona a tolerância religiosa com a
liberdade de expressão defendida pelo iluminismo;
1.4.5. Analisar o processo que culminou na independência das 13 colônias inglesas na
América do Norte, seus principais agentes
e momentos decisivos;
1.4.6. Caracteriza a política fiscal inglesa aplicada nas treze colônias depois da Guerra
dos Sete Anos e perceber a relação entre
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INDICADORES DE
PESQUISA: UTILIZAUTILIZADO NAS TRÊS UNIUNIDADES, EM TODAS AS
DISCI
DISCIPLINAS.
7.1. Organização de
ideias para pesquisa

esse fato e o processo de independência;
1.4.7. Identifica as diferentes posições defendidas
nas treze colônias em relação ao rompimento com a Inglaterra;
1.4.8. Reconhece na Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão os princípios liberais que hoje predominam no mundo ocidental.
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)
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. 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,
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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 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
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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 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. Realiza 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. Identifica, aplica, avalia as etapas do método científico, processos/ procedimentos
que contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas da ordem socioeconômico ambiental.
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, analise, 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 explicita 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, elaborando hipótese(s) a ser(em) submetida (s) à teste
sabendo que a coleta de dado deve ser
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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 WebQuest:
a) Introdução (orientação sobre atividade
proposta/temática)
b) Tarefa (delimitação do que deve ser apresentado ao finalizar a pesquisa.
c) Processo delimitação das etapas da tarefa
d) Recursos (lista do site web de acordo
com o tema)
e) Avaliação (critérios)
f) Conclusão (resumo que leva à reflexão)

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

7.9.1. 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)
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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)

2ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

1. A REVOLUÇÃO
FRANCESA
- A sociedade francesa
no século XVIII;
- A crise da monarquia;
- O início da revolução;
- A monarquia constitucional;
- A república francesa;
- O cotidiano durante
a revolução;
- Um balanço da revolução.

2.1.1. Caracteriza a estrutura social francesa antes da revolução e relaciona essas características às reivindicações dos revolucionários;
2.1.2. Identifica e descrever as diferentes etapas
da Revolução Francesa, os agentes e interesses envolvidos;
2.1.3. Entende as mudanças e consequências
políticas e sociais originadas da Revolução
Francesa;
2.1.4. Compreende a complexidade da Revolução
Francesa, cujo andamento foi marcado pela diversidade de interesses e objetivos,
provenientes de camadas sociais heterogêneas;
2.1.5. Percebe a influência da revolução nos hábitos e costumes da população francesa.
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2. O IMPÉRIO NAPONAPOLEÔNICO E O
CONGRES
CONGRESSO DE
VIENA
- Napoleão Bonaparte
no poder;
- O império napoleônico;
- O fim do império
napoleônico;
- O Congresso de
Viena.

2.2.1. Explica a subida de Napoleão ao poder na
França como o corolário da Revolução de
1789;
2.2.2. Descreve as medidas políticas internas tomadas por Napoleão;
2.2.3. Caracteriza a ação expansionista de Napoleão com relação à política externa;
2.2.4. Compreende as características do governo
de Napoleão Bonaparte, diferenciando as
esferas econômica, política e jurídica;
2.2.5. Entende o processo por que passou o império de Napoleão e estabelece relações entre o fim do seu governo e as medidas tomadas pelo Congresso de Viena;
2.2.6. Reconhece no Congresso de Viena as intenções de restaurar o Antigo Regime.

3. A INDEPENDÊNCIA
DAS COLÔNIAS
ESPANHO
ESPANHOLAS
- Crise na Espanha e
mudança na América;
- A luta no México;
- A emancipação da
América Central;
- As independências
na América do Sul;
- Liberdade, liberdades.

2.3.1. Identifica o processo de independência da
América espanhola no contexto de um
mundo em revolução.
2.3.2. Percebe que o significado de liberdade na
América espanhola variava conforme o
grupo social e seus respectivos interesses.
2.3.3. Entende as diferentes propostas de libertação da América Latina e os grupos que a
defendiam;
2.3.4. Caracteriza a atuação de Simon Bolívar e
San Martín, diferenciando suas ideias e entende suas atuações no processo de independência de diferentes países da América
Latina;
2.3.5. Compreende os limites da independência
alcançada pelos países da América Latina e
reconhecer as contradições do período colonial que permanecem ainda hoje.
2.3.6. Caracteriza a situação dos indígenas na
América independente.
2.3.7. Reconhece na integração da América Latina um projeto de unidade política.
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4. O PROCESSO
PROCESSO DE
INDE
INDEPENDÊNCIA
DO BRA
BRASIL
- A crise do Antigo
Regime;
- A fragilidade portuguesa;
- A Conjuração Mineira;
- A Conjuração Baiana;
- Tensões na metrópole;
- A corte portuguesa
no Brasil;
- A Revolução Pernambucana de
1817;
- A volta do rei para
Portugal;
- Rumo à independência.

2.4.1. Relaciona a situação da Europa e de Portugal com o processo de emancipação política que se desenrolou na América Portuguesa;
2.4.2. Entende as consequências políticas, econômicas e sociais da vinda da família real para o
Rio de Janeiro;
2.4.3. Relaciona a vinda da família real para o
Brasil com a abertura dos portos, compreendendo o seu significado no processo de
independência do Brasil.
2.4.4. Caracteriza os principais acontecimentos políticos que levaram D. Pedro I a proclamar a Independência do Brasil;
2.4.5. Analisa os acontecimentos relativos à Independência do Brasil.

3ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

1. AS REVOLUÇÕES E
AS NOVAS TEORITEORIAS POLÍTICAS DO
SÉCULO XIX
- A Europa após o
Congresso de Viena;
- As Revoluções de
1820 e 1830;
- As Revoluções de
1848;
- O século XIX e a
arte;
- A unificação da Itália
e da Alemanha;
- O avanço da indus-

3.1.1. Entende os movimentos revolucionários do
século XIX na Europa, quanto a suas motivações, reivindicações e ideias;
3.1.2. Reconhece, na formação dos Estados italiano e alemão, o triunfo dos ideais nacionalistas na Europa.
3.1.3. Entende os movimentos revolucionários do
século XIX na Europa, quanto a suas motivações, reivindicações e ideias;
3.1.4. Diferencia as três mais relevantes propostas
de transformação surgidas no século XIX: o
socialismo utópico, o marxismo e o anarquismo.
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-

trialização na Europa;
Os conflitos sociais;
As teorias sociais e
políticas;
A Comuna de Paris;
A arte europeia no
século XIX.

2. BRASIL: O PRIMEIPRIMEIRO REINA
REINADO E AS
REGÊNCIAS
- A organização do
Estado brasileiro;
- A Confederação do
Equador;
- A crise do governo
de D. Pedro I;
- O período regencial
(1831-1840);
- A Regência Uma de
Feijó;
- As revoltas regenciais;
- A Regência de Araújo Lima e o golpe da
maioridade.

3.2.1. Identifica os principais conflitos políticos
que aconteceram ao longo do Primeiro
Reinado, grupos e interesses envolvidos, a
atuação de D. Pedro I;
3.2.2. Entende o processo conflituoso que deu
origem à Constituição de 1824, identificando diferenças entre o projeto apresentado pela constituinte e aquele redigido por
D. Pedro I;
3.2.3. Caracteriza o processo que culminou com
a abdicação de D. Pedro I, estabelecendo
relações com o que vinha ocorrendo em
Portugal.
3.2.4. Identifica a composição social e as propostas defendidas por restauradores, liberais
moderados e liberais exaltados;
3.2.5. Entende a organização das Regências Trinas e o processo político que as substituiu
pela Regência Una;
3.2.6. Compara as principais características da
Revolta dos Malês com as da Balaiada;
3.2.7. Entende as principais revoltas populares
ocorridas ao longo do período regencial,
grupos envolvidos e seus respectivos interesses e consequências dos levantes;
3.2.8. Relaciona o Golpe da Maioridade às revoltas ocorridas no período.

3. O SEGUNDO REIREINADO
- A política no Segundo Reinado;

3.3.1. Compreende as fases de desenvolvimento
do Segundo Reinado e suas implicações
históricas;
3.3.2. Reconhece os principais elementos que
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- O império do café;
- Ferrovias e indústrias;
- A abolição do tráfico
negreiro;
- A abolição gradual
da escravidão;
- O trabalho livre no
Brasil;
- A Guerra do Paraguai (1865-1870);
- A sociedade imperial;
- O fim da monarquia
no Brasil.
4. OS ESTADOS UNIDOS NO SÉ
SÉCULO XIX
- Federalismo x Centralismo;
- A expansão dos Estados Unidos;
- A guerra contra os
índios;
- As diferenças entre
o norte e o sul;
- A reconstrução do
país.

3.3.3.

3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.

compunham a estrutura política do governo
brasileiro no período em que o Brasil foi
governado por D. Pedro II;
Conhece a importância, as causas e as
consequências do processo de introdução
do café como principal produto de exportação na segunda metade do século XIX;
Compreende a relação do café com o processo de industrialização;
Relaciona os assuntos do capítulo com a
situação atual do povo brasileiro;
Identifica os motivos que levaram a crise do
regime monárquico.

3.4.1. Identifica os principais marcos da história
da formação dos Estados Unidos;
3.4.2. Compreende a influência do patriotismo
dos cidadãos em um projeto nacional expansionista;
3.5.3. Compreende as caraterísticas da política
externa norte-americana no período posterior à Guerra de Secessão como parte do
projeto expansionista do país;
3.5.4. Reconhece as diferenças que havia entre o
sul e o norte dos Estados Unidos e relacione essas diferenças à eclosão da Guerra
Civil Americana.
3.4.3. Identifica os principais condicionantes do
processo
de
industrialização
norteamericana, bem como suas consequências
para a história dos Estados Unidos.

MG-2018-guia do estudante-8º ano(0131302018)

72

INGLÊS
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

1. Produção de LeituLeitura. (Compreensão,
interpretação crítica
e intertextuali
intertextualidade).
Linha teórica memetodológica:
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 (ideia central e outras).

5.1 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.
5.1.1 Expressa-se oralmente, com clareza, entonação e articulação de ideias adequadas,
revelando os conceitos básicos da textualidade: coerência e coesão textual.
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5.1.2 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 (pressupostos, subentendidos, ideologia, polifonia, intertextualidade),
inferências, fatos
e opiniões, contextualidade, características de
estilo, variações
linguísticas.

1.3. Relações semântico-lexicais (sinonímia, antonímia,
conotação, polissemia e denotação e variação
linguística.

5.2 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.
5.2.1 Relaciona, na compreensão do texto, informações com conhecimentos prévios e do
senso comum, identificando situações de
ambiguidade ou ironia, opiniões, a relação
de semelhança com outros textos: referências ou remissões, analisando incoerências e
contradições.
5.3 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.
5.3.1 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. Infere em relação ao conteúdo/contexto a
partir do valor sintático-semântico de eleMG-2018-guia do estudante-8º ano(0131302018)

74

1.4. Elementos coesivos e o seu valor
semântico no texto (Mecanismos
de textualização:
coesão nominal e
verbal).

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,

mentos 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 lógicosemânticas).
1.4.2 Estabelece relações entre partes de um texto,
considerando mecanismos de concordância
verbal e nominal.
1.4.3 Analisa as relações sintático-semânticas em
segmentos do texto (temporalidade, gradação, disfunção, explicação, causalidade,
conclusão,
comparação,
oposição/contraposição, exemplificação, retificação).
1.4.4 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. 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.
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a progressão, o
grau de informatividade. (Mecanismos de Enunciação: quem fala, como fala).
1.6. Fatos linguísticos
na construção do
texto, o efeito de
sentido, a relação
sintáticosemântica, o efeito estilístico e o
paralelismo sintático e semântico.

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

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

2. Produção Textu
Textual.
Linha teórica memetodoló
todológica:
A) Análise da estrutura do gênero textual, organização de ideias e dos aspecMG-2018-guia do estudante-8º ano(0131302018)
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tos 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).

2.1.1 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 Define aspectos mais relevantes desse/s
conteúdo/s.
2.1.4 Escolhe um modo ou método de abordagem da situação, observando a organização de ideias/textualidade (macroestrutura).
2.1.5 Formula a resposta em linguagem adequada à área do conhecimento que é objeto
da questão, observando os aspectos gramaticais (microestrutura).
2.1.6 Aplica o vocabulário estudado em diversos
textos.

2.2. Produções livres
em inglês: gêneros textuais que
podem estar interligados aos
projetos.

2.2.1 Produz parágrafo argumentativo, observando a ideia principal, argumentos e conclusão; a reflexão crítica sobre o assunto e
a linguagem adequada ao gênero e ao
contexto.
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3. Fatos Linguísti
Linguísticos
Linha teórico memetodológica:
Atividade de epilinepilinguagem e metalinmetalinguagem.
3.1. Present Simple

3.1.1 Compreende o fato linguístico dentro do
contexto através de atividades de metalinguagem e epilinguagem atribuindo sentido
em frases e textos.
3.1.2 Compreende as situações de uso do tempo
verbal.
3.1.3 Compreende as regras de flexão dos verbos.
3.1.4 Estrutura corretamente as sentenças afirmativas, negativas e interrogativas.

3.2. Time expressions
(every day, always, sometimes)

3.2.1 Compreende as estruturas linguísticas que
permitem o uso das expressões de tempo
no Present Simple.

3.3. Past Simple
(Regular and
irregular verbs)

3.3.1 Compreende o fato linguístico dentro do
contexto através de atividades de metalinguagem e epilinguagem atribuindo sentido
em frases e textos.
3.3.2 Compreende as situações de uso do tempo
verbal.
3.3.3 Compreende as regras de flexão dos verbos regulares e irregulares.
3.3.4 Estrutura corretamente as sentenças afirmativas, negativas e interrogativas.

3.4. Time expressions
(last, ago, yesterday)

3.4.1 Compreende as estruturas linguísticas que
permitem o uso das expressões de tempo
no Past Simple.

3.5. Modal verbs:
Must / Mustn’t

3.5.1 Compreende e emprega corretamente os
verbos modais must / mustn’t.
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3.6. First Conditional

3.6.1 Compreende e domina a estrutura do período composto por subordinação.
3.6.2 Utiliza corretamente os tempos verbais
necessários (Future with will e Present Simple).

4. Léxico
Linha teórico memetodológica:
Estudo da pala
palavra
no contexto de acordo com o camcampo semân
semântico.
4.1. Vocabulary

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

5.

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

Conteúdos AtituAtitudinais
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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.
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 críticas, 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. Cultural / transvertransversal – Pro
Projeto.
6.1. Holding hands

INDICADORES DE
PESQUISA: UTILIZAUTILIZADO NAS TRÊS UNIUNIDADES, EM TODAS AS
DISCI
DISCIPLINAS.
7.1. Organização de
ideias para pespesquisa

6.1.1 Pesquisar a respeito da participação social
dos jovens em campanhas humanitárias.
6.1.2 Elaborar propostas, através de propagandas, de como os jovens devem agir para
construir um mundo melhor.
6.1.3 Definir qual o papel social da juventude do
século XXI.
6.1.4 Expor criativamente os trabalhos em vídeos,
utilizando a Língua Inglesa.

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)
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. Conhece os aspectos a serem avaliados na
microestrutura do texto:
a) Fatos linguísticos (centuação, pontuação, concordância)
b) Ortografia
c) Apresentação formal (legibilidade da letra, limpeza,ausência de rasuras, mar-

MG-2018-guia do estudante-8º ano(0131302018)

81

gem)
d) Não utilização de recursos da oralidade,
expressões supérfluas, adjetivos desnecessários
7.2. Pesquisa descritidescritiva

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 BiblioBibliográfica

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 Histó
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).
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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 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 FilosófiFilosófica

7.5.1. Realiza 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 experiexperimental

7.6.1. Identifica, aplica, avalia as etapas do método científico, processos/ procedimentos
que contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas da ordem socioeconômico ambiental.
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, analise, 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 explicita 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, elaborando
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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. WEBWEB-QUEST

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

7.9.0 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)

MG-2018-guia do estudante-8º ano(0131302018)

84

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)

2ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

1. Produção de LeituLeitura. (Compreensão,
interpretação crítica
e intertextuali
intertextualidade).
Linha teórica memetodológica:
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 texMG-2018-guia do estudante-8º ano(0131302018)
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tuais diversos,
(ficcionais e não
ficcionais).
1.1 Seleções de ideias
significativas (ideia central e outras).

1.1

Compreende, analisa, relaciona, interpreta
e critica as ideias de um texto, selecionando
as que são significativas, 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 (pressupostos, subentendidos, ideologia, polifonia, intertextualidade),
inferências, fatos
e opiniões, contextualidade, características de
estilo, variações
linguísticas.

1.2

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

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 (Mecanismos
de textualização:
coesão nominal e
verbal).

1.4. Infere em relação ao conteúdo/contexto a
partir do valor sintático-semântico de elementos coesivos, reconhecendo seus mecanismos básicos: retomada pronominal, repetição, substituição lexical.
1.4.1 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 lógicosemânticas).
1.4.2 Estabelece relações entre partes de um
texto, considerando mecanismos de concordância verbal e nominal.
1.4.3 Analisa as relações sintático-semânticas em
segmentos do texto (temporalidade, gradação, disfunção, explicação, causalidade,
conclusão,
comparação,
oposição/contraposição, exemplificação, retificação).
1.4.4 Faz reflexão sobre o uso dos recursos linguísticos em processos de coesão textual,
elementos de articulação das sequências
dos textos ou da construção da macroestrutura do texto.
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1.5 Estrutura do gênero textual, suas
características 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. (Mecanismos de Enunciação: quem fala, como fala).

1.5. Atribui sentidos aos textos, identificando/compreendendo o gênero textual como
ação sócio-discursiva para agir sobre o
mundo e dizer o mundo, percebendo suas
funções sociais, reconhecendo a estrutura e
características estáveis dos gêneros em (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.
15.2 Compreende o efeito de sentido, o valor
sintático-semântico de determinados fatos
linguísticos no texto.

1.6 Fatos linguísticos
na construção do
texto, o efeito de
sentido, a relação
sintáticosemântica, o efeito estilístico e o
paralelismo sintático e semântico.
1.7 Relações lógicas
argumentativas/os tipos de
argumentação
(raciocínio): causalidade, demonstração, pontos positivos e
negativos, comparação, analogia, método dedutivo e indutivo.

1.6. Faz reflexão sobre o uso de recursos linguísticos em relação ao contexto em que o texto é
constituído: elementos em relação ao contexto em que o texto é constituído, elementos de
referência pessoal, temporal, espacial, registro linguístico, grau de formalidade, seleção
lexical, tempos e modos verbais.

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

MG-2018-guia do estudante-8º ano(0131302018)

88

2. Produção Textual.
Linha teórica memetodológica:
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).

2.1.1 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 Define aspectos mais relevantes desse/s
conteúdo/s.
2.1.4 Escolhe um modo ou método de abordagem da situação, observando a organização de ideias/textualidade (macroestrutura).
2.1.5 Formula a resposta em linguagem adequada à área do conhecimento que é objeto
da questão, observando os aspectos gramaticais (microestrutura).
2.1.6 Aplica o vocabulário estudado em diversos
textos.
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2.2 Produções livres
em inglês: gêneros textuais que
podem estar interligados aos
projetos.

2.2.1 Produz parágrafo argumentativo, observando a ideia principal, argumentos e conclusão; a reflexão crítica sobre o assunto e
a linguagem adequada ao gênero e ao
contexto.

3. Fatos Linguísticos
Linguísticos
Linha teórico memetodológica:
Atividade de epilinepilinguagem e metalinmetalinguagem.
3.1. First and Second
Conditionals

3.1.1 Compreende e domina as estruturas do
período composto por subordinação.
31.2 Utiliza corretamente os tempos verbais
necessários (Future with will e Present Simple; Past Simple e Would).

3.2. Superlative Adjectives

3.2.1 Reconhece as situações de uso do grau
superlativo.
3.2.2 Compreende a estrutura de flexão dos adjetivos do grau superlativo.

3.3. Past Continuous X
Past Simple

3.3.1 Compreende as estruturas linguísticas que
permitem o uso das expressões de tempo
no Past Continuous e no Past Simple.
3.3.2 Reconhece a diferença do uso dos dois
tempos verbais.
3.3.3 Compreende a estrutura das orações elaboradas no Past Continuous.
3.3.4 Reconhece as situações de uso de while &
when no Past Continuous.

3.4 Wh- questions

3.4.1 Compreende e emprega corretamente os
pronomes interrogativos.
3.4.2 Reconhece a diferença do uso dos pronomes interrogativos.
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4. Léxico
Linha teórico memetodológica:
Estudo
Estudo da palavra
no contexto de acordo com o camcampo se
semântico.
4.1. Vocabulary

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

5. Conteúdos AtitudiAtitudinais

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, Sinceridade/ honestidade e coerência.
5.8. Conscientizam-se sobre o preconceito linguístico existente em relação a certas varie-
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dades 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 críticas, 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. Cultural / transvertransversal – Pro
Projeto
6.1. Lending a help
hand
6.2. Secret Friend
6.3. Interdisciplinar

6.1.1 Pesquisar a respeito das novas tecnologias
de sustentabilidade, esclarecendo seus benefícios e a sua capacidade de modificar a
vida das pessoas.
6.1.2 Criar um jogo, no qual deve constar o conhecimento adquirido utilizando a Língua
Inglesa.
6.1.3 Elaborar o projeto, em grupo, criativamente
e apresentá-lo em sala de aula.
6.2.1 Pesquisar as características do colega para
verbalizá-las em Inglês, utilizando o superlativo.

3ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

1. Produção de LeituLeitura. (Compreensão,
interpretação críticrítica e intertextualiintertextualidade).
Linha teórica memetodológica:
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 idei-

1.1.

Compreende, analisa, relaciona, interpreta
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as significativas
(ideia central e
outras).

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

1.2.

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

1.3 Relações semântico-lexicais (sinonímia, antonímia, conotação,

1.3.

Avalia a propriedade do uso dos recursos
semânticos (relações de aproximação ou
oposição de sentido, gradação, campo semântico, atenuação, metáfora, eufemismo,
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polissemia e denotação e variação linguística.

1.4 Elementos coesivos e o seu valor
semântico no texto (Mecanismos
de textualização:
coesão nominal e
verbal).

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.

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.5 Estrutura do gênero textual, suas

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.
Estabelece relação entre os recursos coesivos, operadores argumentativos usados pelo autor e sua estratégia argumentativa (organização da macroestrutura semântica e a
articulação entre ideias/relações lógicosemânticas).
Estabelece relações entre partes de um texto, considerando mecanismos de concordância verbal e nominal.
Analisa as relações sintático-semânticas em
segmentos do texto (temporalidade, gradação, disfunção, explicação, causalidade,
conclusão,
comparação,
oposição/contraposição, exemplificação, retificação).
Faz reflexão sobre o uso dos recursos linguísticos em processos de coesão textual,
elementos de articulação das sequências
dos textos ou da construção da macroestrutura do texto.
Atribui sentidos aos textos, identificando/compreendendo o gênero textual como
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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. (Mecanismos de Enunciação: quem fala, como fala).

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.
1.5.2 Compreende o efeito de sentido, o valor
sintático-semântico de determinados fatos
linguísticos no texto.

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.

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

1.7.

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.

Compreende a relação lógico-semântica
entre os argumentos de um texto (causalidade, comparação, pontos positivos e negativos, demonstração, analogia, método
dedutivo e indutivo).
1.7.1 Estabelece 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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2. Produção Textual.
Linha teórica memetodológica:
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).

2.1.1 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 Define aspectos mais relevantes desse/s
conteúdo/s.
2.1.4 Escolhe um modo ou método de abordagem da situação, observando a organização de ideias/textualidade (macroestrutura).
2.1.5 Formula a resposta em linguagem adequada à área do conhecimento que é objeto
da questão, observando os aspectos gramaticais (microestrutura).
2.1.6 Aplica o vocabulário estudado em diversos
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textos.
2.2 Produções livres
em inglês: gêneros textuais que
podem estar interligados aos
projetos.

2.2.1 Produz parágrafo argumentativo, observando a ideia principal, argumentos e conclusão; a reflexão crítica sobre o assunto e
a linguagem adequada ao gênero e ao
contexto.

3. Fatos Linguísticos
Linha teórico memetodológica:
Atividade de epiepilinguagem e metametalingua
linguagem.
3.1. Modal verb:
should

3.1.1 Compreende e emprega corretamente o
verbo modal should.

4. Léxico
Linha teórico memetodológica:
Estudo da palavra
no contexto de acordo com o camcampo semântico.
semântico.
4.1 Vocabulary

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

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, 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.
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 His-
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tória própria, igualmente valiosa e que em
conjunto constroem, na nação brasileira,
sua história.
5.14. Desconstruir por meio de questionamentos
e análises críticas, 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. Cultural / transvertransversal – Pro
Projeto
6.1. Volunteering

6.1.1 Indagar e responder a respeito das ações
voluntárias. ”Quais você conhece?”, “São
importantes?”, “Você já pensou nisso?”,
“De que forma você pode contribuir?”.
6.1.2 Conscientizar-se da importância da ação
solidária.
6.1.3 Propor ações solidárias.
6.1.4 Produzir, em grupo, uma HQ, em Língua
Inglesa, abordando o assunto trabalhado.
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LÍNGUA
LÍNGUA PORTUGUESA
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

1. PRODUÇÃO DE LEILEITURA Linha teóricoteóricometodológica
(Compreensão, interinterpretação, crítica e InIntertextuali
tertextualidade)
* 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 (textualidade).
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/ar-gumentar, expor
e descrever são estudados dentro dos gêneros textuais selecionaMG-2018-guia do estudante-8º ano(0131302018)
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dos para a série.
• Em classe: textos dos
livros adotados e outros
selecionados pelo/a
professor/a.
• Extraclasse: textos selecionados pelo aluno
para a pasta coletânea
e obras literárias.
1.1. Seleção de ideias
significativas (ideia
central e outras).

1.1. Compreende, analisa, relaciona, interpreta e critica as ideias de um texto, selecionando as que são significativas, 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.
1.1.3. Analisar e interpretar no contexto de
interlocução reconhecendo recursos
expressivos das linguagens, adequando o discurso ao nível de conhecimen-
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to prévio de quem ouve, adequando a
linguagem ás situações comunicativas
mais formais que acontecem na escola
para apresentar exposição oral com a
mediação da/o professor/a, usando
suporte escrito.
1.1.4. Compreende a ORALIDADE como
uma prática social interativa que se
apresenta sob variados gêneros textuais, observando os elementos que
compõem as marcas da oralidade: a)
Linguísticos (repetição,, correção, tomada de turno de fala, hesitação, reiteração, truncamento, variedade linguística); b) Não-linguístico (gestos,
expressões faciais, corporais); c) Prosódicos (entonação, pausa, tons de
voz, alongamento de vogais, ritmo, velocidade, ênfase).
1.1.5. Intertextualiza com linguagens diversas, construindo esclarecimentos a
respeito de equívocos quanto a uma
identidade humana universal.
1.2. Implícitos (pressupostos, subentendidos, ideologia, polifonia, intertextualidade), inferências,
fatos e opiniões,
contextualidade, características de estilo, variações linguísticas.

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

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

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

1.4. Infere em relação ao conteúdo/contexto
a partir do valor sintático-semântico de
elementos coesivos, reconhecendo seus
mecanismos básicos: retomada pronominal, repetição, substituição lexical.
1.4.1. 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).
1.4.2. Estabelece relações entre partes de um
texto, considerando mecanismos de
concordância verbal e nominal.
1.4.3. Analisa
as
relações
sintáticosemânticas em segmentos do texto
(temporalidade, gradação, disfunção,
explicação, causalidade, conclusão,
comparação, oposição/contraposição,
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exemplificação, retificação).
1.4.4. 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. (Mecanismos
de Enunciação:
quem fala, como fala)

1.5. Atribui sentidos aos textos, identificando/compreendendo o gênero textual
como ação sócio-discursiva para agir sobre o mundo e dizer o mundo, percebendo suas funções sociais, reconhecendo a estrutura e características estáveis
dos gêneros em (prosa e/ou verso) e os
aspectos tipológicos (os componentes internos dos gêneros: narrar, relatar, argumentar/dissertar, expor e descrever).
1.5.1. Analisa o gênero textual, reconhecendo:
- o aspecto tipológico NARRAR como,
representação de uma mimese de
ação através de criação de enredo
no domínio do verossímil. (Cultura literária ficcional)
- o aspecto tipológico RELATAR como
representação pelo discurso de experiências vividas, situadas no tempo.
(Documentação e memorização das
ações humanas).
- o aspecto tipológico ARGUMENTAR/DISSERTAR como sustentação,
refutação e negociação de tomada
de posição. (Discussão de problemas
sociais controversos).
- o aspecto tipológico EXPOR como
apresentação textual de diferentes
formas dos saberes. (Transmissão e
construção de saberes).
- o aspecto tipológico DESCREVER como regulação mútua de comportamentos /procedimentos. (Instruções e

MG-2018-guia do estudante-8º ano(0131302018)

106

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

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

2. PRODUÇÃO DE TEXTEXTO
Linha teóricometodológica:
As práticas para desenvolver competências e habilidades envolvem:
a) Produção de leitura, analisando gênero textual, a organização de ideiMG-2018-guia do estudante-8º ano(0131302018)
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as: coerência interna, continuidade, progressão,
não-contradição,
articulação de argumentos/coesão,
a informatividade;
o estilo, recursos
expressivos e os
aspectos tipológicos (narrar, relatar, dissertar/argumentar,
expor, descrever).
b) Planejamento do
texto a partir da
compreensão da
proposta temática
- 1ª escrita - reestruturação/autoavaliação e reescrita;
* Gêneros textuais a
serem produzidos
durante o ano letivo, selecionados/divididos por
unidade a depender dos projetos de
leitura e dos interdisciplinares e da
seleção dos fatos
linguísticos.
2.1. Plano de texto para
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 des-
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2.2. Texto Instrucional
(Receitas/Regras de
Jogo)
2.3. Poesia

2.4. Crônica narrativa
(criação literária para o Palavra-Vida de
crônica, poema e
conto)
2.5. Crônica Argumentativa
2.6. Produções livres:
gêneros textuais que
podem estar interligados aos projetos:
carta pessoal, poemas, contos, texto
de opinião e argumentativo, notícia,
entrevista, poema,
narrativas ficcionais
diversas e seminários, (comunicação
oral).

se(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. Produz textos instrucionais, observando
as características do gênero e as condições da situação de produção.
2.3.1 Produz poemas, explorando recursos
estilísticos como figuras de sonoridade
(métrica) e de linguagem com o propósito de contribuir para a expressividade do texto.
2.4.1 Produz crônicas narrativas, observando
uma visão pessoal do assunto escolhido e os elementos narrativos básicos:
narrador, personagem, tempo e espaço.
2.5. Produz Crônicas Argumentativas, observando a argumentação e criticidade
pertinentes ao texto.
2.5.1 Produz textos, considerando suas funções sociais, atribuição de sentidos,
características dos gêneros, da estrutura, organização de ideias e aspectos
tipológicos.
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3. FATOS LINGUÍSTILINGUÍSTICOS (GRAMÁTICA)
(GRAMÁTICA)
Linha Teóricometodológica:
As práticas para desenvolver competências e habilidades envolvem:
a) Atividade de epilinguagem: Compreensão do fato
linguístico na perspectiva da enunciação (a partir do
texto, contexto),
observando o valor
semânticodiscursivo, estilístico, o efeito de sentido.
b) Atividades de metalinguagem: identificar e classificar
o fato linguístico
na construção do
texto.
3.1. Variações linguísticas. (reflexão durante o processo)

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

3.1.1. Reconhece as variações linguísticas
que uma língua apresenta decorrente
das condições sociais, culturais, regionais e históricas em que é utilizada.
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.
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3.3. Linguagem literal e
figurada

3.3.1. Reconhece o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos sintático-semânticos.
3.3.2. Identifica a palavra empregada no
sentido literal ou figurado.
3.3.3. Reconhece a palavra empregada no
sentido figurado e depreende o seu
efeito de sentido na construção do texto.

3.4. Recursos estilísticos:
 sonoridade e
musicalidade, métrica:
ritmo e rima;
 Figuras de linguagem:
aliteração, metáfora,
metonímia,
personificação,
antítese, hipérbole,
anáfora, assonância

3.4.1. Exercita aspectos semântico-estilísticos
que envolvem as figuras de linguagem.
3.4.2 Identificar na letra de canção o emprego dos recursos sonoros e musicalidade na construção poética do texto.
3.4.3. Reconhece o valor expressivo das figuras de linguagem em textos literários e
não-literários.

3.5. Acentuação

3.5.1. Identifica as regras de acentuação
gráfica.
3.5.1. Faz reflexão sobre aas regras de acentuação de palavras.

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.
3.7.1. Identifica, reconhece e classifica a
constituição de uma frase nominal ou
frase verbal.
3.7.2. Diferencia uma frase nominal de uma
frase verbal.

3.7. Frase, oração e tipos
de período: simples
e composto
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3.7.3. Analise a constituição do período,
identificando e reconhecendo as orações.
3.7.4. Reflete sobre o papel das frases nominais ou verbais no contexto enunciativo e sua força comunicativa.
3.7.5. Faz reflexão sobre a intencionalidade
subjacente de enunciados em que se
faz uso do período simples ou composto.
3.7.6. Verifica, por meio de questões propostas, a função semântico-estilística do
período composto na construção do
texto.
3.7.7. Identifica o período composto, por
coordenação e subordinação percebendo a relação semântica existente
entre elas.
3.8. A constituição das
orações: tipos de sujeito e predicado.

3.8.1. Analisa e reconhece o papel do sujeito
na oração, considerando o contexto.
3.8.2. Reconhece, identifica e classifica o
sujeito das orações, percebendo a importância de seu uso no contexto.
3.8.3. 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.
3.8.4. Faz reflexão sobre a intencionalidade
subjacente de enunciados em que se
faz o uso do sujeito indeterminado.
3.8.5. Reconhece o papel que as orações
sem sujeito desempenham na construção do/s sentido/s dos textos.
3.8.6. Observa o emprego de orações sem
sujeito no registro coloquial da língua.
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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.
4.1. Desafios ortográfiortográficos:
 emprego das
letras S / Z / X; C
/ Ç/ SS
 pontuação I

4.1.1. 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.
4.1.2. Faz reflexão sobre o papel dos sinais
de pontuação na construção da clareza e da objetividade do texto.
4.1.3. Identifica o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras
notações na construção do texto literário e não literário.
4.1.4. Reconhece o emprego da letra s
quando a palavra é formada com os
sufixos –oso
oso,
osa,
oso -osa
osa que indicam qualidade em abundância, intencionalidade; nas formas verbais dos verbos pôr
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e que
querer e seus derivados; nos sufixos
-ês, -esa,
esa que indicam origem, procedência; no sufixo –ense,
ense que indica origem, naturalidade; nos substantivos
concretos e títulos de nobreza terminados em –ês ou –esa
esa;nos
adjetivos
esa
derivados de substantivo; após ditongos; nas palavras derivadas de outras
que contêm s.
4.1.5. 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;
izar em palavras derivadas de
outras que não contêm –s na sílaba final + Zinho ou zinha.
4.1.6. Reconhece o emprego da letra X normalmente depois de ditongo; depois
de meme- inicial; depois de –em inicial.
5. Conheci
Conhecimento
mento de
LITERATURA
LITERATURA
As práticas para desenvolver competências e habilidades envolvem os conteúdos
de Produção de Leitura.
Livros literários adoadotados:
- O Malabarista – Alessandro K. Pithon

5.1. 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.
5.2. Faz estudo do texto literário: relações entre
produção literária e processo social, procedimentos de construção e recepção de
textos.
5.3. Produz leitura de texto literário: interpretação e representação do mundo para
fortalecimento dos processos de identidade e cidadania.
5.4. Reconhece as características do gênero
romance e do gênero crônica.

6. Conteúdo Atitudinal
6.1. As práticas para
desenvolver competências e habilidades
envolvendo os valovalo-

6.1. Percebe e critica a realidade que o cerca
com discernimento.
6.2. Revela interesse/busca pelo conhecimento.
6.3. Sabe ouvir, respeitar e compartilhar
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res humanos (princípios que fundamentam a consciência humana: amor,
verdade, ação correta, az e nãoviolência).

diferentes opiniões, demonstrando habilidade de trabalhar /estar em grupo.
6.4. Desenvolve/exercita atitudes de interação, cooperação e solidariedade em
convívio coletivo, superando a indiferença, injustiça e a desqualificação.
6.5. Revela aceitação/respeito às diferenças
(de opinião, cultural, física, religiosa,
social, étnica, etc.), combatendo à privação e violação de direitos.
6.6. Demonstra autocontrole e concentração.
6.7. Valoriza a habilidade de autoanálise,
sinceridade/ honestidade e coerência.
6.8. Conscientiza-se sobre o preconceito
linguístico existente em relação a certas
variedades como elemento determinante
de “discriminação” de seus usuários.
6.9. Preocupa-se em exercitar o espírito de
liderança e administração de atividades
(datas, horários, divisão de tarefas, elaboração de material, seleção de recursos, etc.)
6.10. Exercita a ética nas diversas situações
envolvendo as relações interpessoais,
inclusive respeitando os direitos autorais.
6.11. Desenvolve o valor “não-violência”,
através do uso adequado do tempo,
do dinheiro, da energia vital, do conhecimento, valorizando/respeitando a
ecologia/meio ambiente.
6.12. Demonstra ser consciente de seu papel
de aluno, comportando-se adequadamente para o crescimento do grupo.
6.13. 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 próprias,
igualmente valiosas e que em conjunto
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constroem, na nação brasileira, sua
história.
6.14. Refletir sobre a superação da indiferença, injustiça e desqualificação com
que os negros e povos indígenas e
também as classes populares são comumente tratados.
6.15. 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. Atividades de PesquiPesquisa
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 interlocutoresarticulação de ideias com clareza e
objetividade).
b) Progressão(ordenação dos argumentos /soma de ideias novas sem
repetição)
c) Não contradição (o que é dito em
certo momento, o que é dito depois
e o que coincide com a realidade)
d) Grau de informatividade
e) Hierarquização da ideias
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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 manipulálo(s): um levanta-mento 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 / informa-
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ções, 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 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. Realiza 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. Identifica, aplica, avalia as etapas do
método científico, processos/ procedimentos que contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas da ordem sócio econômico ambiental.
7.6.2. Identifica o problema e formula a pergunta a partir da observação de fenô-

7.6. Pesquisa Experimental
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menos, 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, analise,
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 explicita 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, 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)
b) Tarefa (delimitação do que deve ser
apresentado ao finalizar a pesquisa.
c) Processo delimitação das etapas da
tarefa
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d) Recursos (lista do site web de acordo com o tema)
e) Avaliação (critérios)
f) Conclusão (resumo que leva à reflexão)
7.9. Projeto 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)
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
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

2. PRODUÇÃO DE
TEXTO
Linha teóricometodológica:
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
MG-2018-guia do estudante-8º ano(0131302018)

121

- 1ª escrita reestruturação/autoavaliação e
reescrita;
* Gêneros textuais a serem
produzidos
durante o
ano letivo, selecionados/divididos
por unidade
a depender
dos projetos
de leitura e
dos interdisciplinares e
da seleção
dos fatos linguísticos.
2.1. Plano de texto
para responder
questões discursivas.

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. Textos expositivos

2.2.1. Produz textos expositivos, atentando para
os elementos essenciais na constituição
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dos parágrafos e para os elementos de
coesão;
2.2.2. Percebe que, nesses tipos textuais, há uma
hierarquia de informações a fim de divulgar conhecimentos e transmitir saberes;
2.2.3 Produz esquemas e resumos a partir da
hierarquização de informações em textos
expositivos;
2.2.4. Produz textos expositivos após produção
de web-quest.
2.3. Carta Argumentativa

2.3.1. Produz cartas argumentativas, observando
as criticidades via escrita e via oral, pertinentes ao texto.

2.4. Texto de divulgação científica

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

2.5. O Texto teatral

2.5.1. Produz textos teatrais, com criatividade e
sensibilidade, considerando suas funções
sociais, atribuição de sentidos, características do gênero, da estrutura, a organização de ideias e os aspectos tipológicos.
2.5.2. Produz um roteiro de teatro para a culminação do movimento/projeto interdisciplinar, transformando o conhecimento do
tema da Campanha da Fraternidade, pesquisado e discutido na I unidade, em peças de teatro, mostra fotográfica, e espetáculo de dança...

2.6. Produções livres
(gêneros textuais
que podem estar
interligados aos
projetos):
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vista
- poema (criação
literária para o
Palavra Vida)
- narrativas ficcionais diversas
- seminário (comunicação oral)

3. FATOS LINGUÍSLINGUÍSTICOS (GRAMÁ(GRAMÁTICA)
Linha Teóricometodológica:
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. Reconhece as variações linguísticas que
uma língua apresenta decorrente das condições sociais, culturais, regionais e históricas em que é utilizada.

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. Adjunto adnominal

3.3.1. 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.
3.3.2. Observa e põe em uso aspectos discursivos estilísticos e semânticos relacionados
ao adjunto adnominal.
3.3.3. Verifica por meio de questões propostas, o
papel do adjunto adnominal na construção do(s) sentido(s) dos textos.

3.4. O predicado na
constituição das
orações e nas
sequências textuais:
• Predicados verbal e
nominal (revisão)
• Complementos
verbais (objeto direto / objeto indireto)
• Predicativo do sujeito
• Predicado verbonominal

3.4.1. Reconhece a transitividade verbal como a
necessidade que alguns verbos apresentam de ter outras palavras como complemento (transitivos) ou de não exigirem
complementos (intransitivos). E reconhece
o verbo de ligação como elemento de ligação entre o sujeito e o seu atributo.
3.4.2. Reconhece o objeto direto e o objeto indireto enquanto termos que completam, respectivamente, o sentido do verbo transitivo
direto e do verbo transitivo indireto.
3.4.3. Compreende que os núcleos do objeto
direto e do objeto indireto podem ser representados por um substantivo, um nu-
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• Predicativo do objeto
3.4.4.

3.4.5.

3.4.6.

3.4.7.

meral, um pronome substantivo, uma palavra ou expressão substantivada, um pronome oblíquo ou uma oração.
Reconhece e classifica os predicados verbal/nominal/verbo-nominal em situações
concretas, observando o efeito de sentido.
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).
Reconhece o valor, semântico-estilístico do
elemento que indica características, qualidades ou estados que se atribuem ao sujeito e ao objeto, seja para descrevê-lo, seja para mostrar seu estado físico ou emocional.
Relaciona os tipos de predicado às sequências tipológicas, inferindo a intencionalidade discursiva.

3.5. Vocativo e aposto

3.5.1. Conhece o aposto como termo da oração
que se junta ao substantivo, a um pronome ou a uma oração para explicá-lo, resumi-lo ou identificá-lo.
3.5.2. Verifica por meio de questões propostas o
papel do aposto na construção dos sentidos do texto.
3.5.3. Identifica o vocativo como termo da oração por meio do qual chamamos ou interpelamos nosso interlocutor, real ou imaginário.

3.6. Vocativo e sujeito

3.6.1. Diferencia o termo vocativo do termo sujeito, inferindo a intencionalidade do emprego a partir das características sintáticoprosódicas no contexto discursivo.
3.6.2. Verifica, por meio de questões propostas,
o papel do vocativo na construção dos
sentidos do texto.
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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 nãoregrado (autoavaliação,
reflexão sobre a inadequação ortográfica e dinâmicas com
linguagem
não verbal.
4. Desafios ortográfiortográficos:
cos:
• emprego da
palavra porquê.
• as palavras má,
mal, mau.

4.1. Faz reflexão sobre cada desafio ortográfico
estudado, exercitando o regrado, o nãoregrado e a imagem mental, apropriandose da escrita adequada das palavras, segundo a convenção oficial.
4.1.1. Reconhece o emprego da palavra porque,
junto e sem acento, em frases que explicam algo ou indicam a causa de algo; em
uma frase interrogativa direta, grafa-se
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por que, separado e sem acento, quando
esta palavra se encontra no início ou no
meio da frase; grafa-se por quê, separado
e com acento, quando esta palavra está
no final de uma frase, interrogava ou não.
4.1.2. Compreende que a forma por que, separado e sem acento, é utilizada também
nas frases interrogativas indiretas, isto e,
aquelas que contêm uma pergunta que
termina com ponto final.
4.1.3. Reconhece
as
diferenças
sintáticosemânticas das palavras má, mal, e mau.
4.2.3. Compreende que o emprego de porquê,
junto e com acento, se deve ao fato de a
palavra aparecer precedida do artigo o,
estando, portanto, substantivada, empregada com sentido de “motivo, razão”.
5. CONHECIME
CONHECIMENNTOS DE LITERALITERATURA
As práticas para
desenvolver competências e habilidades envolvem os
conteúdos de Produção de Leitura:
 Livro: Os
Miseráveis –
Victor Hugo

5.1. 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.
5.2. Faz estudo do texto literário: relações entre
produção literária e processo social, procedimentos de construção e recepção de textos.
5.3. Produz leitura de texto literário: interpretação e representação do mundo para fortalecimento dos processos de identidade e cidadania.
5.4. Reconhece as características relativamente
estáveis do gênero romance e poema.

6. CONT
CONTEÚDO
EÚDO ATIATITUDINAL
As práticas para
desenvolver competências e habilidades envolvendo
os valores
alores humahumanos.
nos

6.1. Percebe e critica a realidade que o cerca
com discernimento.
6.2. Revela interesse/busca pelo conhecimento.
6.3. Sabe ouvir, respeitar e compartilhar diferentes opiniões, demonstrando habilidade
de trabalhar /estar em grupo.
6.4. Desenvolve/exercita atitudes de interação,
cooperação e solidariedade em convívio
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coletivo, superando a indiferença, injustiça
e a desqualificação.
6.5. Revela aceitação/respeito às diferenças (de
opinião, cultural, física, religiosa, social, étnica, etc.), combatendo à privação e violação de direitos.
6.6. Demonstra auto-controle e concentração.
6.7. Valoriza a habilidade de autoanálise, sinceridade/ honestidade e coerência.
6.8. Conscientiza-se sobre o preconceito linguístico existente em relação a certas variedades como elemento determinante de “discriminação” de seus usuários.
6.9. Preocupa-se em exercitar o espírito de liderança e administração de atividades (datas,
horários, divisão de tarefas, elaboração de
material, seleção de recursos, etc.)
6.10. Exercita a ética nas diversas situações envolvendo as relações interpessoais, inclusive respeitando os direitos autorais.
6.11. Desenvolve o valor “não-violência”, através
do uso adequado do tempo, do dinheiro,
da energia vital, do conhecimento, valorizando/respeitando a ecologia/meio ambiente.
6.12. Demonstra ser consciente de seu papel de
aluno, comportando-se adequadamente
para o crescimento do grupo.
6.13. Reconhecer a igualdade básica de pessoa
humana como sujeito de direitos, compreendendo que a sociedade é formada por
pessoas que pertencem a grupos étnicoraciais distintos, que possuem cultura e
história próprias, igualmente valiosas e
que em conjunto constroem, na nação
brasileira, sua história.
6.14. Desconstruir por meio de questionamentos
e análises criticas, objetivando eliminar
conceitos, ideias,
6.15. Refletir sobre a superação da indiferença,
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gros e povos indígenas e também as classes populares são comumente tratados.
6.16. Construir processos de afirmação de identidades, de historicidade negada ou distorcida, rompendo com imagens negativas
forjadas por diferentes meios de comunicação, contra negros e povos indígenas.
7. Atividades de PesPesquisa
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)
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. 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 oralida-
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de, 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 levanta-mento 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
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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 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. Realiza 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. Identifica, aplica, avalia as etapas do método científico, processos/ procedimentos
que contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas da ordem sócio econômico ambiental.
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, analise, 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
explicita 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, elaborando
hipótese(s) a ser(em) submetida (s) à teste
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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 WebQuest:
a) Introdução (orientação sobre atividade
proposta/temática)
b) Tarefa (delimitação do que deve ser
apresentado ao finalizar a pesquisa.
c) Processo delimitação das etapas da tarefa
d) Recursos (lista do site web de acordo
com o tema)
e) Avaliação (critérios)
f) Conclusão (resumo que leva à reflexão)

7.9. Projeto 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
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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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3ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

2. PRODUÇÃO DE
TEXTO
Linha teóricometodológica:
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 MG-2018-guia do estudante-8º ano(0131302018)
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reestruturação/autoavaliação e
reescrita;
Gêneros textuais a serem
produzidos dura anletivo, selecionados/divididos
por unidade a
depender dos
projetos de leitura e dosinterdisciplinares e
da seleção dos
fatos linguísticos.
2.1. Plano de texto
para responder
questões discursivas.

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. Artigo de opinião

2.2.1. Produz texto opinativo com objetivo de se
posicionar diante de um tema contemporâneo da sua realidade social, e, em defesa da tese, seleciona estratégias argumentativas coerentes e coesas com o projeto
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textual.
2.3. Abaixo-assinado

2.4. Texto Dissertativo

2.3.1. Produz textos dissertativos, considerando a
estrutura dissertativa, a argumentação, criticidade, bem como outros elementos pertinentes ao texto.

2.4. Produções livres:
gêneros textuais
que podem estar
interligados aos
projetos: texto
teatral, carta
pessoal, texto de
opinião e argumentativo, notícia, entrevista,
poema, narrativas ficcionais diversas e seminários (comunicação oral).
3. FATOS LINGUÍSLINGUÍSTICOS (GRAMÁ(GRAMÁTICA)
Linha Teóricometodológica:
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), obMG-2018-guia do estudante-8º ano(0131302018)
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servando o valor semânticodiscursivo, estilístico, o efeito
de sentido.
b) Atividades de
metalinguagem: identificar
e classificar o
fato linguístico
na construção
do texto.
3.1. Variações linguísticas. (reflexão durante o
processo)
3.2. Concordância
nominal e verbal
(reflexão durante
o processo)

3.3. Vozes do verbo
(ativa/passiva,
reflexiva)
Agente da passiva
SE = pronome
reflexivo, partícula apassivadora
e índice de indeterminação do
sujeito.

3.1.1. Reconhece as variações lingüísticas que
uma língua apresenta decorrente das
condições sociais, culturais, regionais e
históricas em que é utilizada.
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.
3.3.1. Identifica os sujeitos agente e paciente
pela forma que determinado verbo da oração toma, para exprimir as relações de
atividade e passividade entre o sujeito e o
verbo.
3.3.2. Conhece e identifica os tipos de vozes
verbais.
3.3.3. Compreende e analisa as funções do SE
como pronome reflexivo e partícula apassivadora.
3.3.4. Compreende e analisa a função semântico-estilística das vozes verbais na construção de textos.

3.4. Complemento
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nominal

3.5. Adjuntos adverbiais e e complementos circunstanciais

3.4.1. Constrói o conceito de complemento nominal como termo sintático integrante que
complementa nome (adjetivo, advérbio e
substantivo, ampliando o seu sentido e atribuindo-lhe à noção de completude de
nome para a constituição da clareza textual.
3.4.2. Observa e põe em uso aspectos discursivos estilísticos e semânticos relacionados
aos complementos nominais.
3.4.3. Verifica por meio de questões propostas, o
papel do complemento nominal na construção do(s) sentido(s) dos textos.
3.5.1. Identifica o adjunto adverbial como termo
sintático acessório que se liga ao verbo, ao
adjetivo ou a outro advérbio com funções
argumentativas circunstanciais.
3.5.2. Diferencia adjunto adverbial de complemento circunstancial pela sua relação de
completude com o verbo da oração.
3.5.3. Faz reflexão sobre o emprego discursivo
de um adjunto adverbial e um termo objeto circunstancial de valor locativo associado a verbo.

3.6. Regência nominal e verbal

3.6.1. 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.
3.6.2. Emprega as preposições adequadas exigidas pelo nome e verbo na constituição frasal de acordo com a intencionalidade discursiva.

3.7. O uso do hífen e
a formação de
palavras.

3.7.1. Identifica os elementos mórficos que compõem as palavras.
3.7.3. Faz reflexão sobre a formação de algumas
palavras que precisam hífen e as que não
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3.8. Pontuação (vírgula entre os
termos da oração)

precisam.
3.7.4. Emprega palavras com e sem hífen.
3.7.2. Emprega de maneira adequada o hífen,
observando normas do Novo Acordo Ortográfico.
3.8.1. Reconhece a pontuação como marca, que,
na escrita, faz a coesão entre as palavras
e partes do texto, tornando mais preciso
seu sentido e apontando as diferenças de
entonação.
3.8.2. Apropria-se de normas que norteiam o
emprego da vírgula.

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.
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4.1. Desafios ortográficos:
• emprego das letras
S/Z/X
• emprego do dígrafo
CH
• emprego da palavra
porquê.
• Ortoepia e prosódia

4.1. Faz reflexão sobre cada desafio ortográfico
estudado, exercitando o regrado, o nãoregrado e a imagem mental, apropriandose da escrita adequada das palavras, segundo a convenção oficial.
4.1.1. Reconhece que há na língua palavras que
admitem dupla grafia e dupla pronúncia e
outras que sofrem alteração na pronúncia
quando empregadas no plural.
4.1.2. Reconhece que por haver esse tipo de
variação, há duas partes na fonologia que
tratam da pronúncia das palavras: a ortoepia e a prosódia.

5. CONHECIME
CONHECIMENNTOS DE LITERALITERATURA
As práticas para
desenvolver competências e habilidades envolvem
os conteúdos de
Produção de Leitura.
Livro:

5.1. 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.
5.2. Faz estudo do texto literário: relações entre
produção literária e processo social, procedimentos de construção e recepção de textos.
5.3. Produz leitura de texto literário: interpretação e representação do mundo para fortalecimento dos processos de identidade e cidadania.

6. CONTEÚDO ATIATITUDINAL

6.1. Percebe e critica a realidade que o cerca
com discernimento.
6.2. Revela interesse/busca pelo conhecimento.
6.3. Sabe ouvir, respeitar e compartilhar diferentes opiniões, demonstrando habilidade
de trabalhar /estar em grupo.
6.4. Desenvolve/exercita atitudes de interação,
cooperação e solidariedade em convívio
coletivo, superando a indiferença, injustiça
e a desqualificação.
6.5. Revela aceitação/respeito às diferenças (de
opinião, cultural, física, religiosa, social, étnica, etc.), combatendo à privação e viola-

As práticas para
desenvolver competências e habilidades envolvendo
os valores humanos.
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ção de direitos.
6.6. Demonstra autocontrole e concentração.
6.7. Valoriza a habilidade de autoanálise, sinceridade/ honestidade e coerência.
6.8. Conscientiza-se sobre o preconceito linguístico existente em relação a certas variedades como elemento determinante de “discriminação” de seus usuários.
6.9. Preocupa-se em exercitar o espírito de liderança e administração de atividades (datas,
horários, divisão de tarefas, elaboração de
material, seleção de recursos, etc.)
6.10. Exercita a ética nas diversas situações envolvendo as relações interpessoais, inclusive
respeitando os direitos autorais.
6.11. Desenvolve o valor “não-violência”, através
do uso adequado do tempo, do dinheiro,
da energia vital, do conhecimento, valorizando/respeitando a ecologia/meio ambiente.
6.12. Demonstra ser consciente de seu papel de
aluno, comportando-se adequadamente
para o crescimento do grupo.
6.13. Reconhecer a igualdade básica de pessoa
humana como sujeito de direitos , compreendendo que a sociedade é formada por
pessoas que pertencem a grupos étnicosraciais distintos, que possuem cultura e história próprias, igualmente valiosas e que
em conjunto constroem, na nação brasileira, sua história.
6.14. Desconstruir por meio de questionamentos
e análises criticas, objetivando eliminar
conceitos, ideias,
6.15. Refletir sobre a superação da indiferença,
injustiça e desqualificação com que os negros e povos indígenas e também as classes populares são comumente tratados.
6.16. Construir processos de afirmação de identidades, de historicidade negada ou distorcida, rompendo com imagens negativas
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forjadas por diferentes meios de comunicação, contra negros e povos indígenas.
7. Atividades de PesPesqui
quisa
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)
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. 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
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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 levanta-mento 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 situação presente
do que está sendo estudado.
7.4.4. Produz texto proveniente da leitura de
dados, registro ou documentos, devendo
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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

7.6. Pesquisa Experimental

7.7. Estudo de caso

7.5.1. Realiza 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. Identifica, aplica, avalia as etapas do método científico, processos/ procedimentos
que contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas da ordem sócio econômico ambiental.
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, analise, 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
explicita 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, elaborando
hipótese(s) a ser(em) submetida (s) à teste
sabendo que a coleta de dado deve ser
confiável do ponto de vista metodológico.
7.7.1. Realiza estudo de um fenômeno ou situação individual em profundidade para obter uma compreensão ampliada sobre ou-
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tros 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 WebQuest:
a) Introdução (orientação sobre atividade
proposta/temática)
b) Tarefa (delimitação do que deve ser
apresentado ao finalizar a pesquisa.
c) Processo delimitação das etapas da tarefa
d) Recursos (lista do site web de acordo
com o tema)
e) Avaliação (critérios)
f) Conclusão (resumo que leva à reflexão)

7.9. Projeto 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).
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g) A Metodologia – (explicação da ação
desenvolvida no método (caminho) do
trabalho de pesquisa – método, técnica
e os instrumentos)
h) O Cronograma – (previsão do tempo
que será gasto na realização do trabalho de acordo com as atividades a serem cumpridas)
i) O Orçamento – (quanto custará a pesquisa)
j) As Referências – (as fontes consultadas:
as efetivamente utilizadas e citadas)
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MATEMÁTICA
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS
1. Ângulos formados
por retas paralelas
cortadas por transversais

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.

2. Conjunto dos números reais

2.1.

3. Cálculo algébrico

3.1.

Identifica ângulos correspondentes.
Estabelece relações entre ângulos correspondentes;
Identifica ângulos alternos.
Estabelece relações entre ângulos alternos.
Identifica ângulos colaterais.
Estabelece relações entre ângulos colaterais.
Calcula a medida dos ângulos desconhecidos formados por retas paralelas cortadas
por transversais, aplicando os conceitos estudados;
Resolve situações-problema envolvendo
retas paralelas cortadas por transversais.

Calcular a raiz quadrada aproximada de
números racionais./ identificação e representação decimal na reta real;
2.2. Identificar números irracionais. identificação e representação na reta real
2.3. Identificar números reais.
2.4. Calcular a geratriz de uma dízima periódica.
2.5. Resolver situações-problema envolvendo o
comprimento de uma circunferência.
2.6. Simplificação de radicais
2.7. Adição e subtrações com radicais semelhantes
2.8. Multiplicação e divisão com radicais semelhantes
2.9. Resolve situações problemas usando o Teorema de Pitágoras
2.10. Resolve expressões numéricas envolvendo
números reais.
Identifica uma expressão algébrica como
inteira ou fracionária.
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3.2
3.3.

4. Polinômio (parte
01)

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.

20. Conteúdos procedimentais e atitudinais trabalhados durante o
processo educativo

Calcula o valor numérico de uma expressão algébrica.
Resolve situações-problema envolvendo
expressões algébricas.
Identifica um monômio ou termo algébrico.
Identifica o coeficiente e a parte literal de
um monômio.
Calcula o grau de um monômio.
Efetua adição de monômios.
Efetua subtração de monômios.
Efetua multiplicação de monômios.
Efetua divisão de monômios.
Calcula potências cuja base é um monômio.
Identifica um polinômio.
Representa um polinômio na sua forma
reduzida.
Calcula o grau de um polinômio.
Efetua adição de polinômios.
Efetua subtração de polinômios.
Efetua multiplicação de polinômios.
Efetua divisão de polinômios.

20.1. Revela interesse/busca pelo conhecimento.
20.2. Planeja e responsabiliza-se com o cumprimento de atividades adquirindo espírito de
pesquisa e desenvolvendo capacidade de
raciocínio e autonomia.
20.3. Sabe: ouvir, colaborar no planejamento e
na realização de atividades de grupo.
20.4. Planeja e realiza consultas a diferentes
fontes de informação, selecionando fontes
adequadas à realização de uma tarefa
concreta (Pasta matemática inteligente, projeto interdisciplinar e outras).
20.5. Analisa qualitativamente dados quantitativos, representados gráfica ou algebricamente, relacionados a contextos sociais,
econômicos, culturais, científicos e cotidianos dos afro-brasileiros e africanos.
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20.6. Planeja o processo de resoluções de problema de forma ordenada de acordo com
os dados fornecidos e com o objetivo desse
problema.
20.7. Expõe suas ideias de forma clara e coerente através da expressão oral.
20.8. Constrói gráficos de barras, setores etc.
20.9. Produz textos matemáticos com dados estatísticos.

2ª UNIDADE
CONTEÚDOS
5. Polinômios (parte
02)

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
APRENDIZAGEM
5.1.
5.2.
5.3.

5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
5.15.

6. Triângulos

6.1.
6.2.

Identifica um produto notável.
Desenvolve produtos notáveis de forma correta.
Simplifica uma expressão algébrica usando
as regras dos produtos e outros conhecimentos.
Resolve situações problemas envolvendo os
produtos notáveis
Fatora expressões algébricas colocando o
fator comum em evidência.
Fatora expressões algébricas utilizando o
agrupamento.
Fatora uma expressão algébrica utilizando
a diferença de dois quadrados.
Identifica equações do 2° grau incompletas.
Fatora trinômios quadrados perfeitos.
Fatora trinômios do 2º grau.
Fatora a soma de dois cubos.
Fatora a diferença de dois cubos.
Fatora mais de uma vez um polinômio.
Resolve situações problemas por meio das
fatorações
Resolve equações fatorando-a e usando o
princípio da nulidade do produto
Identifica que a soma dos ângulos internos
de um triângulo é igual a 180°
Resolve situações problemas a partir dos
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6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

7. Frações algébricas

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.

20. Conteúdos procedimentais e atitudinais trabalhados durante o
processo educativo

ângulos internos e externos
Utiliza o conceito de altura na resolução de
situações-problemas.
Utiliza o conceito de bissetriz na resolução
de situações-problemas.
Identifica os casos de congruência de triângulos.
Reconhece o triângulo equilátero.
Utiliza o conceito de triângulo equilátero na
resolução de problemas.
Reconhece um triângulo isósceles.
Utiliza o conceito de triângulo isósceles na
resolução de problemas.
Identifica uma fração algébrica.
Simplifica frações algébricas.
Determina a condição de existência de uma
fração algébrica.
Determina o mmc entre polinômios
Efetua adições de frações algébricas.
Efetua subtrações com frações algébricas.
Efetua multiplicações de frações algébricas.
Efetua divisões de frações algébricas.
Efetua potenciação de frações algébricas.

20.1. Revela interesse/busca pelo conhecimento.
20.2. Planeja e responsabiliza-se com o cumprimento de atividades adquirindo espírito de
pesquisa e desenvolvendo capacidade de
raciocínio e autonomia.
20.3. Sabe: ouvir, colaborar no planejamento e
na realização de atividades de grupo.
20.4. Planeja e realiza consultas a diferentes fontes de informação, selecionando fontes adequadas à realização de uma tarefa concreta (Pasta matemática inteligente, projeto
interdisciplinar e outras).
20.5. Analisa qualitativamente dados quantitativos, representados gráfica ou algebricamente, relacionados a contextos sociais, econômicos, culturais, científicos e cotidianos
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dos afro-brasileiros e africanos.
20.6. Planeja o processo de resoluções de problema de forma ordenada de acordo com
os dados fornecidos e com o objetivo desse
problema.
20.7. Expõe suas ideias de forma clara e coerente
através da expressão oral.
20.8. Constrói gráficos de barras, setores etc.
20.9. Produz textos matemáticos com dados estatísticos.

3ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

8. Equações fracionárias e literais do 1º
grau

8.1. Reconhece equações fracionárias.
8.2. Encontra o conjunto solução de uma equação fracionária.
8.3. Reconhece equações literais.
8.4. Encontra o conjunto solução de uma equação literal.
8.5. Resolve situações-problema envolvendo equações fracionárias e literais.

9. Sistema de equações do 1º grau
com duas incógnitas

9.1. Encontra o conjunto solução de um sistema
com equações fracionárias.
9.2. Resolve problemas por meio de um sistema
de equações fracionária
9.3. Identificar a solução de um sistema por outro
método, utilizando a razão entre os coeficientes de mesma variável e a razão entre os
termos independentes.
9.4. Analisar graficamente um sistema classificando-os.

10. Quadriláteros

10.1. Reconhece os tipos de paralelogramo.
10.2. Aplica as propriedades do paralelogramo
em situações problema.
10.3. Reconhece os tipos de trapézio.
10.4. Aplica as propriedades do trapézio em situações problema.
10.5. Calcula a base média do triângulo e do
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trapézio.
11. Poligônos

11.1. Calcula o número de diagonais de um polígono.
11.2. Calcula a soma das medidas dos ângulos
internos de um polígono.
11.3. Calcula a medida do ângulo interno de um
polígono regular.
11.4. Reconhece que a soma dos ângulos externos de um polígono qualquer é igual a
360º.
11.5. Calcula a medida do ângulo externo de um
polígono regular.
11.5. Utiliza a álgebra para resolver situaçõesproblema envolvendo polígonos regulares.

12. Circunferência e
círculo

12.1. Identifica retas secante, tangente e externa.
12.2. Aplica as propriedades da reta tangente em
situações-problema.
12.3. Reconhece circunferências externas, tangentes e secantes.
12.4. Identifica ângulo central.
12.5. Identifica ângulos inscritos.
12.6. Reconhece que a medida de um ângulo
inscrito é igual à metade da medida do ângulo central correspondente.
12.7. Resolve situações-problema envolvendo o
comprimento de uma circunferência.

20. Conteúdos procedimentais e atitudinais trabalhados durante o
processo educativo

20.1. Revela interesse/busca pelo conhecimento.
20.2. Planeja e responsabiliza-se com o cumprimento de atividades adquirindo espírito de
pesquisa e desenvolvendo capacidade de
raciocínio e autonomia.
20.3. Sabe: ouvir, colaborar no planejamento e
na realização de atividades de grupo.
20.4. Planeja e realiza consultas a diferentes fontes de informação, selecionando fontes adequadas à realização de uma tarefa concreta (Pasta matemática inteligente, projeto
interdisciplinar e outras).
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20.5. Analisa qualitativamente dados quantitativos, representados gráfica ou algebricamente, relacionados a contextos sociais, econômicos, culturais, científicos e cotidianos
dos afro-brasileiros e africanos.
20.6. Planeja o processo de resoluções de problema de forma ordenada de acordo com
os dados fornecidos e com o objetivo desse
problema.
20.7. Expõe suas ideias de forma clara e coerente através da expressão oral.
20.8. Constrói gráficos de barras, setores etc.
20.9. Produz textos matemáticos com dados estatísticos.
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