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.: 4009-4643)
,

 Orientação Educacional
(Tel. 4009-3634)

 Auxiliar de Coordenação
(Tel.: 4009-2875)

 Auxiliar de Disciplina
(Tel.: 4009-3637)

 Assistente de Disciplina
(Tel.: 4009-2815)

 Portaria
(Tel.: 4009-3614)

 Coordenação de Esportes
(Tel.: 4009-3611)

Esportes oferecidos:







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

Fevereiro

MÊS

DIA
05

Início das aulas

06

Celebração de acolhimento do ano letivo – Santuário

08 a 14

Recesso de Carnaval

15

Início das aulas após o recesso de Carnaval

22

Aula Inaugural – SOE/ COORDENAÇÃO/SORPA

05 a 28
26 a 02/03

Março

REFERÊNCIA

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

02

Avaliação para o Coral

05

Início dos encontros da Catequese e Crisma

05 a 09

Eleição de representante de sala (aluno e professor)

06 a 09

Semana de Comemoração Aniversário do ISBA

17
26 a 28

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

29 a 01/04 Recesso de Páscoa
07 a 20

Abril

21
23 a 25

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

26

Missa Festiva de Adelaide de Cicé

30

Recesso Escolar
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Maio

01

Feriado - Dia do trabalho

05

Missa e Homenagem às mães

07

1ª reunião de pais da Catequese

07

Abertura – Olimpíada de Cicé

11

Encerramento - Olimpíada de Cicé

12

Término da 1ª Unidade

14

Início da 2ª Unidade

Julho

Junho

14 a 17

Período de 2ª chamada

28

Festival de Talentos

29

Entrega dos boletins da 1ª unidade

30

Coroação de Nossa Senhora Educadora

31

Feriado Corpus Christi

01 a 05

Semana do Meio Ambiente

05 a 21

Período de reavaliação

09

Feira da Solidariedade

21

Festa de São João

22

Início do Recesso Junino

09

Retorno às aulas – Início do 2º Semestre

11

Apresentação Coral ISBA

16

Início das Inscrições para Gincana

26

Missa dos Avós
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04

Novembro

Outubro

Setembro

Agosto

10 e 11

Missa – Comemoração do dia dos Pais
Gincana

18

Término da 2ª Unidade

20

Início da 3ª Unidade

20 a 24

Período de 2ª chamada

20 a 22

Semana de Manifestações Folclóricas

01

Culminância Projeto Interdisciplinar- Culturarte

06

Entrega do boletim

07

Feriado da Independência

15

Batizado-SORPA

13 a
09/10

Período de reavaliação

29

Campeonato de Educação Física - Intersalas

12

Feriado Nossa Senhora Aparecida/Início Tríduo de Nossa
Senhora Educadora

15

Dia do Professor

16

Missa Nossa Senhora Educadora -Santuário

20

1ª Eucarístia

29

Palavra Vida

02

Feriado Finados

10

Crisma - Sacramento

12

Apresentação do Coral ISBA

13

Missa 3º EM

14

Encerramento 3º EM

15

Proclamação da República

19

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

22

Resultado Final 3º EM - Inscrição recuperação

26

Início recuperação 3º EM

27

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

29

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

08

Feriado – N. Sra. Conceição

13

Término da recuperação 3º EM

17

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

20

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

25

Natal

*

Os cursos de recuperação acontecerão com número mínimo de estudantes pré-determinado pela instituição.

*

Este calendário escolar poderá sofrer alteração caso haja intercorrências
que exijam reorganização das datas e atividades previstas.

PREVISÃO DAS ATIVIDADES – POR UNIDADE – 2018
9o Ano E.F

1º Trimestre
05/02 a 12/05
08 a 14/02
29/03 a 01/04

Início e término da unidade
Recesso carnaval
Semana Santa

21/04

Feriado Tiradentes

01/05

Feriado Dia do Trabalho

14 a 17/05
29/05

Provas de 2ª Chamada: Ver orientações no Guia da
Família e calendário
Previsão para entrega do boletim e inscrição para reavaliação da 1ª Unidade
Aguardar a circular sobre a reavaliação.
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2º Trimestre
14/05 a 18/08
31/05
05 a 21/06
22 /06 a 08/07
09/07

Início e término da unidade
C. Christi
Período de reavaliação – Ver circular específica
Recesso junino
Retorno do recesso

10 e 11/08

Gincana

20 a 23/08

Período de provas da 2ª Chamada

06/09

Previsão para entrega do boletim e inscrição para reavaliação da 2ª Unidade
Aguardar a circular sobre a reavaliação.
3º Trimestre

20/08 a 19/11

Início e término da unidade

13/09 a 09/10

Período de reavaliação – Ver circular específica

12/10

Feriado N. Sra Aparecida

15/10

Feriado Dia do Professor

02/11

Feriado Finados

15/11

Feriado Proclamação da República

12 a 19/11
27/11
29/11 a 17/12
20/12

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

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

II.

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

Para os estudantes com média inferior a 6,0 (seis) e que desejarem
realizar a Recuperação Final serão organizados, de acordo com a série,
programação de conhecimento, metodologias e avaliação específica.
A proposta de Recuperação Final elimina totalmente as notas obtidas
ao longo do ano letivo. Por isso, o estudante deverá obter a média igual ou
superior a 5,0 (cinco), no total das avaliações disponibilizadas no período
da Recuperação Final, para ser promovido para a série posterior. O estudante que não obtiver média igual ou superior a 5,0 (cinco) nas disciplinas
em Recuperação será retido na mesma série.
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As avaliações serão realizadas aos sábados e no horário regular das
aulas.
Nas Avaliações Diagnósticas, a pontuação extra, varia de acordo
com rendimento obtido na sua respectiva avaliação, uma vez que se trata
de instrumento disciplinar.
A pontuação extra (Av. Diagnóstica), está sujeita ao critério de
Progressão de Pontuação:
a) quando o rendimento for menor que 60% não haverá pontuação.
b) rendimento maior ou igual a 60% e menor que 80%, em determinado
instrumento avaliativo, confere 0,5 ponto na média da disciplina
avaliada pelo referido instrumento;
c) rendimento maior ou igual a 80%, em determinado instrumento avaliativo,
confere 1,0 ponto na média da disciplina avaliada pelo referido instrumento.
A aprovação direta nas disciplinas requer média de curso (MC) maior
ou igual a seis (6,0). O estudante que não obteve aprovação direta submete-se a reavaliação e/ou recuperação final.
Os alunos que não obtiverem média final (MF) maior ou igual a seis
(6,0), devem fazer recuperação final em caráter obrigatório, a partir das
decisões do Conselho de Classe.
RECUPERAÇÃO FINAL
Na recuperação final, os professores informam, previamente, os assuntos, competências e habilidades a serem retomados nessa etapa.
Após a recuperação final, o Conselho de Classe, constituído por Professores, Coordenação Pedagógica, Orientação Educacional e Direção,
pode decidir pela aprovação do aluno que não tenha obtido a média mínima de aprovação na recuperação final: 5,0 (cinco). Para tanto, utiliza-se
de critérios previamente definidos pela Direção, registrados em ata.
O estudante que não foi aprovado na recuperação final e foi considerado sem condições para prosseguir seus estudos em nível superior pelo
Conselho de Classe deve repetir a série/ano.
SEGUNDA CHAMADA
A segunda chamada aplica-se aos estudantes que, por motivo justo,
não realizaram as avaliações regulares. Sua inscrição ocorre mediante entrega de atestado médico e justificativa assinada pelo responsável.
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A segunda chamada abarca todo o conteúdo da unidade, Não haverá concessão de inscrição no dia da avaliação e será composta por questões discursivas e objetivas.
(REAVALIAÇÃO)
A reavaliação ocorre após cada unidade, exceto na última (3ª unidade). A reavaliação é aberta e/ou discursiva e abarca todo o conteúdo da
unidade. Entre a nota obtida na unidade e a nota obtida na reavaliação
prevalece a de maior valor.
A realização da inscrição na reavaliação ocorre mediante inscrição
na Coordenação Pedagógica. O aluno pode realizar reavaliação de, no
máximo, três disciplinas, nas quais obteve nota menor que seis (6,0). Não
haverá concessão de inscrição no dia da reavaliação.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
Nos dias de avaliação de aprendizagem, os estudantes devem comparecer devidamente uniformizados, portando o cartão de identificação.
Os calendários das avaliações são divulgados no início das unidades. Somente em situações extraordinárias, esses calendários sofrem alterações.
Após o início das avaliações, não será mais permitida à entrada de
alunos. Ao receber a avaliação, o estudante deve certificar-se imediatamente
de que a mesma está completa. Uma vez iniciada a avaliação, não são admitidas reclamações.
Ao responder a avaliação, o estudante deve:

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 ao fiscal, certificando-se de
que respondeu a todas as questões;

Assinar a lista de presença ao entregar a sua avaliação ao fiscal.

Não é permitido portar smartphone, relógio digital e outros aparelhos eletrônicos durante a realização das provas. Caso o aluno/a não
obedeça a esta determinação, terá sua avaliação zerada.
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DICAS DE ESTUDO

Muitas pessoas veem o estudo como algo complicado, difícil, e até chato, e isso faz com que passamos a ter dificuldades na hora de estudar, como por exemplo, a falta de concentração, mas muitos fatores podem ajudar na hora do estudo, como o horário, o ambiente e até mesmo uma boa
alimentação antes do estudo pode ajudar para que ele se torne mais agradável. Segue abaixo algumas dicas que favorecerão o seu estudo:
*

Primeiramente defina um horário do seu dia para se dedicar aos estudos, não existe um horário melhor ou pior, isso vai variar de pessoa para pessoa, quem vai descobrir qual o melhor horário é você mesmo. O
ideal é fazer isso todos os dias, não deixar tudo para estudar um dia an-
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*

*
*

*
*
*

tes da prova, pois assim não irá aprender nada. O tempo ideal para
cada dia também dependerá de você, tudo vai depender da sua dedicação, uma dica é em uma hora de estudo, fazer um intervalo de dez minutos.
No ambiente de estudo é essencial que seja um local calmo, claro e bem
ventilado, e de preferência que seja do seu agrado. Não deve haver nenhum elemento que possa desviar a sua atenção, como som, televisão,
telefone, computador etc. Jamais estude deitado, na hora de estudar é
importante que esteja sentado, e com a postura correta, para não perder
a concentração.
Antes de começar a estudar deixe todo o seu material organizado e
próximo a você. Faça uma tabela com seu estudo semanal. Dê uma
atenção especial para as disciplinas que tem maior dificuldade.
É importante que na hora de estudar você esteja bem alimentado, pois a
fome prejudica os estudos, o raciocínio, e o entendimento do conteúdo,
mas não fique comendo ao mesmo tempo em que estiver estudando, faça
as refeições antes e depois dos estudos. Quando fizer refeições muito pesadas, dê um tempo de uma hora para a comida fazer a digestão.
Acompanhe os telejornais e leia revistas e jornais. Um aluno atualizado
sempre tem um bom desempenho no colégio.
Deixe o seu sono em dia, durma no mínimo 8 horas por dia.
Pratique atividades físicas, e mantenha a boa alimentação, pois um corpo saudável reflete em uma mente saudável.

Bom trabalho!
Fonte: http://www.colegioweb.com.br/orientacao/como-estudar-melhor.html
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OLIMPÍADAS CIENTÍFICAS
As Olimpíadas Científicas impõem novo horizonte acadêmico para
nossos alunos. De fato, exigem modelo de aprendizagem baseado na pesquisa por novos conhecimentos. O Colégio ISBA orienta seus alunos nas
diversas etapas das olimpíadas externas do conhecimento, através da divulgação de materiais de estudo, seja no Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA), seja no site do colégio.
As Olimpíadas Científicas possuem suas especificidades (época de
aplicação, quantidade de fases, tipos de provas e etapas – estadual/regional/nacional/mundial). Acompanhar esses detalhes, com diligência, é da obrigatoriedade de cada participante. Na verdade, representa
oportunidade de amadurecimento e preparo para as exigências da vida.
Certamente, participar de Olimpíadas Científicas significa construir
um futuro promissor.
A seguir, divulgamos os sites das Olimpíadas Científicas acompanhadas pelo Colégio ISBA:
Olimpíada
Astronomia e Astronáutica (OBA)
Biologia (OBB)
Física (OBF)
Matemática (OBM)
Olimpíada Baiana de Química (OBAQ)
Olimpíada Brasileira de Química (OBQ)

Site
www.oba.org.br
www.anbiojovem.org.br
www.sbf1.sbfisica.org.br/olimpiadas
www.obm.org.br
www.obaq.ufba.br
www.obquimica.org
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COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS E REDAÇÃO.
Competência de área 1 - Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para sua
vida.
H1 - Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como
elementos de caracterização dos sistemas de comunicação.
H2 - Recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação e informação para resolver problemas sociais.
H3 - Relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, considerando a função social desses sistemas.
H4 - Reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos sistemas de comunicação e informação.
Competência de área 2 - Conhecer e usar a(s) língua(s) estrangeira(s) moderna(s) como instrumento de acesso às informações e às outras culturas e
grupos sociais.
H5 – Associar vocábulos e expressões de um texto em LEM ao seu tema.
H6 - Utilizar os conhecimentos da LEM e de seus mecanismos como meio
de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas.
H7 – Relacionar um texto em LEM, as estruturas linguísticas, sua função e
seu uso social.
H8 - Reconhecer a importância da produção cultural em LEM como representação da diversidade cultural e linguística.
Competência de área 3 - Compreender e usar a linguagem corporal como
relevante para a própria vida, integradora social e formadora da identidade.
H9 - Reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidades cotidianas de um grupo social.
H10 - Reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em
função das necessidades sinestésicas.
H11 - Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social,
considerando os limites de desempenho e as alternativas de adaptação
para diferentes indivíduos.
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Competência de área 4 - Compreender a arte como saber cultural e estético gerador de significação e integrador da organização do mundo e da
própria identidade.
H12 - Reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho da produção dos
artistas em seus meios culturais.
H13 - Analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos.
H14 - Reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações de
elementos que se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e
étnicos.
Competência de área 5 - Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos
das linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações, de acordo com as
condições de produção e recepção.
H15 - Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político.
H16 - Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos
de construção do texto literário.
H17 - Reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e
permanentes no patrimônio literário nacional.
Competência de área 6 - Compreender e usar os sistemas simbólicos das
diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade
pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação.
H18 - Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e
para a organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos.
H19 - Analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de interlocução.
H20 - Reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a preservação da memória e da identidade nacional.
Competência de área 7 - Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as
diferentes linguagens e suas manifestações específicas.
H21 - Reconhecer em textos de diferentes gêneros, recursos verbais e não
verbais utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos e
hábitos.
H22 - Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos
linguísticos.
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H23 - Inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é
seu público alvo, pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados.
H24 - Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o
convencimento do público, tais como a intimidação, sedução, comoção,
chantagem, entre outras.
Competência de área 8 - Compreender e usar a língua portuguesa como
língua materna, geradora de significação e integradora da organização do
mundo e da própria identidade.
H25 - Identificar, em textos de diferentes gêneros, as marcas linguísticas
que singularizam as variedades linguísticas sociais, regionais e de registro.
H26 - Relacionar as variedades linguísticas a situações específicas de uso
social.
H27 - Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação.
Competência de área 9 - Entender os princípios, a natureza, a função e o
impacto das tecnologias da comunicação e da informação na sua vida
pessoal e social, no desenvolvimento do conhecimento, associando-o aos
conhecimentos científicos, às linguagens que lhes dão suporte, às demais
tecnologias, aos processos de produção e aos problemas que se propõem
solucionar.
H28 - Reconhecer a função e o impacto social das diferentes tecnologias da
comunicação e informação.
H29 - Identificar pela análise de suas linguagens, as tecnologias da comunicação e informação.
H30 - Relacionar as tecnologias de comunicação e informação ao desenvolvimento das sociedades e ao conhecimento que elas produzem.
MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
Competência de área 1 - Construir significados para os números naturais,
inteiros, racionais e reais.
H1 - Reconhecer, no contexto social, diferentes significados e representações dos números e operações - naturais, inteiros, racionais ou reais.
H2 - Identificar padrões numéricos ou princípios de contagem.
H3 - Resolver situação-problema envolvendo conhecimentos numéricos.
H4 - Avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na construção de
argumentos sobre afirmações quantitativas.
H5 - Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos numéricos.

MG-2018-guia do estudante-9º ano(0321022018)

17

Competência de área 2 - Utilizar o conhecimento geométrico para realizar
a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela.
H6 - Interpretar a localização e a movimentação de pessoas/objetos no
espaço tridimensional e sua representação no espaço bidimensional.
H7 - Identificar características de figuras planas ou espaciais.
H8 - Resolver situação-problema que envolva conhecimentos geométricos
de espaço e forma.
H9 - Utilizar conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de
argumentos propostos como solução de problemas do cotidiano.
Competência de área 3 - Construir noções de grandezas e medidas para a
compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano.
H10 - Identificar relações entre grandezas e unidades de medida.
H11 - Utilizar a noção de escalas na leitura de representação de situação
do cotidiano.
H12 - Resolver situação-problema que envolva medidas de grandezas.
H13 - Avaliar o resultado de uma medição na construção de um argumento
consistente.
H14 - Avaliar proposta de intervenção na realidade utilizando conhecimentos geométricos relacionados a grandezas e medidas.
Competência de área 4 - Construir noções de variação de grandezas para
a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano.
H15 - Identificar a relação de dependência entre grandezas.
H16 - Resolver situação-problema envolvendo a variação de grandezas,
direta ou inversamente proporcionais.
H17 - Analisar informações envolvendo a variação de grandezas como
recurso para a construção de argumentação.
H18 - Avaliar propostas de intervenção na realidade envolvendo variação
de grandezas.
Competência de área 5 - Modelar e resolver problemas que envolvem variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas, usando representações algébricas.
H19 - Identificar representações algébricas que expressem a relação entre
grandezas.
H20 - Interpretar gráfico cartesiano que represente relações entre grandezas.
H21 - Resolver situação-problema cuja modelagem envolva conhecimentos
algébricos.
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H22 - Utilizar conhecimentos algébricos/geométricos como recurso para a
construção de argumentação.
H23 - Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos algébricos.
Competência de área 6 - Interpretar informações de natureza científica e
social obtidas da leitura de gráficos e tabelas, realizando previsão de tendência, extrapolação, interpolação e interpretação.
H24 - Utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas para fazer
inferências.
H25 - Resolver problema com dados apresentados em tabelas ou gráficos.
H26 - Analisar informações expressas em gráficos ou tabelas como recurso
para a construção de argumentos.
Competência de área 7 - Compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados
para medidas, determinação de amostras e cálculos de probabilidade para
interpretar informações de variáveis apresentadas em uma distribuição
estatística.
H27 - Calcular medidas de tendência central ou de dispersão de um conjunto de dados expressos em uma tabela de frequências de dados agrupados (não em classes) ou em gráficos.
H28 - Resolver situação-problema que envolva conhecimentos de estatística
e probabilidade.
H29 - Utilizar conhecimentos de estatística e probabilidade como recurso
para a construção de argumentação.
H30 - Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos de estatística e probabilidade.
CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
Competência de área 1 – Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como construções humanas, percebendo seus papéis
nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da
humanidade.
H1 – Reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os a seus usos em diferentes contextos.
H2 – Associar a solução de problemas de comunicação, transporte, saúde
ou outro, com o correspondente desenvolvimento científico e tecnológico.
H3 – Confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no
senso comum, ao longo do tempo ou em diferentes culturas.
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H4 – Avaliar propostas de intervenção no ambiente, considerando a qualidade da vida humana ou medidas de conservação, recuperação ou utilização sustentável da biodiversidade.
Competência de área 2 – Identificar a presença e aplicar as tecnologias
associadas às ciências naturais em diferentes contextos.
H5 – Dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano.
H6 – Relacionar informações para compreender manuais de instalação ou
utilização de aparelhos, ou sistemas tecnológicos de uso comum.
H7 – Selecionar testes de controle, parâmetros ou critérios para a comparação de materiais e produtos, tendo em vista a defesa do consumidor, a
saúde do trabalhador ou a qualidade de vida.
Competência de área 3 – Associar intervenções que resultam em degradação ou conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações científico-tecnológicos.
H8 – Identificar etapas em processos de obtenção, transformação, utilização ou reciclagem de recursos naturais, energéticos ou matérias-primas,
considerando processos biológicos, químicos ou físicos neles envolvidos.
H9 – Compreender a importância dos ciclos biogeoquímicos ou do fluxo
energia para a vida, ou da ação de agentes ou fenômenos que podem
causar alterações nesses processos.
H10 – Analisar perturbações ambientais, identificando fontes, transporte
e(ou) destino dos poluentes ou prevendo efeitos em sistemas naturais, produtivos ou sociais.
H11 – Reconhecer benefícios, limitações e aspectos éticos da biotecnologia,
considerando estruturas e processos biológicos envolvidos em produtos
biotecnológicos.
H12 – Avaliar impactos em ambientes naturais decorrentes de atividades
sociais ou econômicas, considerando interesses contraditórios.
Competência de área 4 – Compreender interações entre organismos e ambiente, em particular aquelas relacionadas à saúde humana, relacionando
conhecimentos científicos, aspectos culturais e características individuais.
H13 – Reconhecer mecanismos de transmissão da vida, prevendo ou explicando a manifestação de características dos seres vivos.
H14 – Identificar padrões em fenômenos e processos vitais dos organismos,
como manutenção do equilíbrio interno, defesa, relações com o ambiente,
sexualidade, entre outros.
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H15 – Interpretar modelos e experimentos para explicar fenômenos ou processos biológicos em qualquer nível de organização dos sistemas biológicos.
H16 – Compreender o papel da evolução na produção de padrões, processos biológicos ou na organização taxonômica dos seres vivos.
Competência de área 5 – Entender métodos e procedimentos próprios das
ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos.
H17 – Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.
H18 – Relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos,
sistemas ou procedimentos tecnológicos às finalidades a que se destinam.
H19 – Avaliar métodos, processos ou procedimentos das ciências naturais
que contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas de ordem social, econômica ou ambiental.
Competência de área 6 – Apropriar-se de conhecimentos da física para, em
situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científicotecnológicas.
H20 – Caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes.
H21 – Utilizar leis físicas e (ou) químicas para interpretar processos naturais
ou tecnológicos inseridos no contexto da termodinâmica e(ou) do eletromagnetismo.
H22 – Compreender fenômenos decorrentes da interação entre a radiação
e a matéria em suas manifestações em processos naturais ou tecnológicos,
ou em suas implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais.
H23 – Avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação de energia
em ambientes específicos, considerando implicações éticas, ambientais,
sociais e/ou econômicas.
Competência de área 7 – Apropriar-se de conhecimentos da química para,
em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas.
H24 – Utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar materiais, substâncias ou transformações químicas.
H25 – Caracterizar materiais ou substâncias, identificando etapas, rendimentos ou implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais de
sua obtenção ou produção.
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H26 – Avaliar implicações sociais, ambientais e/ou econômicas na produção ou no consumo de recursos energéticos ou minerais, identificando
transformações químicas ou de energia envolvidas nesses processos.
H27 – Avaliar propostas de intervenção no meio ambiente aplicando conhecimentos químicos, observando riscos ou benefícios.
Competência de área 8 – Apropriar-se de conhecimentos da biologia para,
em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas.
H28 – Associar características adaptativas dos organismos com seu modo
de vida ou com seus limites de distribuição em diferentes ambientes, em
especial em ambientes brasileiros.
H29 – Interpretar experimentos ou técnicas que utilizam seres vivos, analisando implicações para o ambiente, a saúde, a produção de alimentos,
matérias primas ou produtos industriais.
H30 – Avaliar propostas de alcance individual ou coletivo, identificando
aquelas que visam à preservação e a implementação da saúde individual,
coletiva ou do ambiente.
CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
Competência de área 1 - Compreender os elementos culturais que constituem as identidades
H1 - Interpretar historicamente e/ou geograficamente fontes documentais
acerca de aspectos da cultura.
H2 - Analisar a produção da memória pelas sociedades humanas.
H3 - Associar as manifestações culturais do presente aos seus processos
históricos.
H4 - Comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto da cultura.
H5 - Identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades.
Competência de área 2 - Compreender as transformações dos espaços
geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de
poder.
H6 - Interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços geográficos.
H7 - Identificar os significados histórico-geográficos das relações de poder
entre as nações
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H8 - Analisar a ação dos estados nacionais no que se refere à dinâmica
dos fluxos populacionais e no enfrentamento de problemas de ordem econômico-social.
H9 - Comparar o significado histórico-geográfico das organizações políticas e socioeconômicas em escala local, regional ou mundial.
H10 - Reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais e a
importância da participação da coletividade na transformação da realidade
histórico-geográfica.
Competência de área 3 - Compreender a produção e o papel histórico das
instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes
grupos, conflitos e movimentos sociais.
H11 - Identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço.
H12 - Analisar o papel da justiça como instituição na organização das sociedades.
H13 - Analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para
mudanças ou rupturas em processos de disputa pelo poder.
H14 - Comparar diferentes pontos de vista, presentes em textos analíticos e
interpretativos, sobre situação ou fatos de natureza histórico-geográfica
acerca das instituições sociais, políticas e econômicas.
H15 - Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos
ou ambientais ao longo da história.
Competência de área 4 - Entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social.
H16 - Identificar registros sobre o papel das técnicas e tecnologias na organização do trabalho e/ou da vida social.
H17 - Analisar fatores que explicam o impacto das novas tecnologias no
processo de territorialização da produção.
H18 - Analisar diferentes processos de produção ou circulação de riquezas
e suas implicações sócio-espaciais.
H19 - Reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias formas de uso e apropriação dos espaços rural e urbano.
H20 - Selecionar argumentos favoráveis ou contrários às modificações impostas pelas novas tecnologias à vida social e ao mundo do trabalho.
Competência de área 5 - Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade.
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H21 - Identificar o papel dos meios de comunicação na construção da vida
social.
H22 - Analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às mudanças nas legislações ou nas políticas públicas.
H23 - Analisar a importância dos valores éticos na estruturação política das
sociedades.
H24 - Relacionar cidadania e democracia na organização das sociedades.
H25 – Identificar estratégias que promovam formas de inclusão social.
Competência de área 6 - Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos.
H26 - Identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos meios
físicos e as relações da vida humana com a paisagem.
H27 - Analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio
físico, levando em consideração aspectos históricos e (ou) geográficos.
H28 - Relacionar o uso das tecnologias com os impactos socioambientais
em diferentes contextos histórico-geográficos.
H29 - Reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço
geográfico, relacionando-os com as mudanças provocadas pelas ações
humanas.
H30 - Avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no planeta nas diferentes escalas.
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CONTEÚDOS E INDICADORES DE APRENDIZAGEM
ARTES
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

1. Arte como linguagem – Expressão
da cultura; Diversidade de linguagens

1.1. Discute e analisa a relação entre arte, realidade e representação.
1.2. Faz distinção entre o "bonito" e o belo e a
beleza na arte.
1.3. Discute e compreende o conceito de arte
ocupando o espaço do cotidiano humano e
sua relevância na construção de nossa identidade singular e coletiva.
1.4. Amplia o conceito de estética na arte, considerando os pensamentos que o fundamenta
em cada cultura.

2. Estruturas de uma
obra de arte – O
ponto; A linha;
Forma ou superfície; Elementos estruturantes das artes cênicas; Elementos estruturantes da música

2.1. Relaciona os aspectos formais da composição visual (elemento e expressão visual) à
concepção estética enquanto visão de mundo
de uma cultura.
2.2. Compreende elementos formais de diversas
linguagens artísticas.

3. Divisões e arranjos 3.1. Realiza a leitura de obras artísticas identifi– Identificar mencando sentidos.
sagens; A dinâmica 3.2. Compreende o ritmo e o tempo como elevisual; O ritmo e o
mentos de percepção visual.
tempo; Percepção
visual
4. Conquista do es4.1. Identifica os elementos da composição cênipaço e do tempo –
ca e musical.
Ordem e equilíbrio; 4.2. Compara diferentes linguagens artísticas.
Composição cênica
e musical
5.1. Realiza a escuta atenta de música.
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5. Música e audição –
Música para quê?;
A escrita musical

5.2. Reflete sobre a música e expressa noções de
composição e audição analítica
5.3. Conhece a escrita musical
5.4. Domina os elementos básicos da escrita
musical.

6. Em duas
dimensões –
Desenho como
investigação e
expressão; Pintura
e representação; A
expressão da
pintura

6.1. Analisa obras de arte bidimensionais.
6.2. Compreende os fundamentos do desenho
6.3. Relaciona o desenho com a pintura.

2ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

7. Em três dimensões
– A escultura e o
volume;
Arquitetura;
Diálogo entre
tempos

7.1. Compreende a arte da escultura e da arquitetura
7.2. Relaciona a escultura e a arquitetura em sua
forma expressiva tridimensional.

8. Arte e reprodução
– Métodos de
gravação; Arte
sequencial;
Quadrinhos e
ideologia; A
reprodução e a
fotografia

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

9. Arte em movimento
– O cinema e suas
variações; Cinema
de animação e
storyboard; A
videoarte como

9.1. Identifica as características da arte do cinema.
9.2. Conhece as variações históricas e de gênero
na arte cinematográfica.
9.3. Identifica o storyboard como elemento para o
cinema bem como uma linguagem artística.

Identifica os diversos métodos de gravação.
Conhece e interpreta quadrinhos.
Conhece os elementos formais da fotografia
Analisa a arte fotográfica em seus contextos
históricos e suas variantes estilísticas
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forma de
expressão; O
videoclipe

9.4. Compara storyboard e quadrinhos.

10. Música e sons – A
propriedade dos
sons; Estilos musicais; Gêneros
musicais

10.1. Conhece as propriedades do som.
10.2. Identifica diversos gêneros musicais.

11. Voz e
instrumentos –
Canto e voz; Os
instrumentos
musicais

11.1. Identifica os tipos de vozes.
11.2. Conhece diversos gêneros de canto
11.3. Conhece os instrumentos musicais, suas
características, potencialidades e diferenças.

3ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

12. Escuta e
interpretação – A
escuta de peças
musicais e o
palco; Música,
cinema e
tecnologia; As
culturas e a
música

12.1. Realiza escuta sensível de diferentes peças
musicais.
12.2. Interpreta sentidos das mais diversas expressões musicais.
12.3. Relaciona cultura e música.

13. Dança, música e
corpo – Dança e
artes visuais;
Narração,
expressão, forma
e conteúdo na
dança; Dança
moderna e
contemporânea:
rupturas da

13.3. Analisa a dança em diferentes contextos,
suas tradições e rupturas, expressão e engajamento.

13.1. Compreende a linguagem da dança, sua
expressão, forma e conteúdo.
13.2. Conhece os diferentes estilos e gêneros de
dança.
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tradição; A dança
como
manifestação de
grupos sociais
14. Dentro e fora do
palco –
Companhias de
dança,
repertórios e
intérpretes;
Improvisação e
composição na
dança; A dança
na cultura
popular

14.1. Conhece as principais companhias de dança.
14.2. Observa a dança como expressão cultural
popular.
14.3. Relaciona os diferentes tipos de danças em
seus contextos históricos e culturais.

15. Em cena – A
representação e
os primeiros
atores; Os
gêneros teatrais

15.1. Identifica os elementos da arte cênica e
seus diversos gêneros.
15.2. Relaciona o teatro com outras artes: música
e dança.

16. Teatro e
interpretação – A
voz e o texto;
Teatro no
Oriente; Teatro de
bonecos

16.1. Conhece técnicas de interpretação teatral.
16.2. Relaciona as diferentes linguagens que
compõe o teatro: texto, cenário, música,
movimento.
16.3. Conhece o teatro de bonecos e fantoches.
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CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

1.0 Introdução à biologia

1.1. Identificar o objeto de estudo da Biologia.
1.2. Entender as características que permitem a
identificação dos seres vivos.
1.3. Compreender os níveis de organização da
vida.
1.4. Conhecer as etapas do método científico.

2.0 Origem da vida

2.1. Entender as principais teorias que tentam
explicar a origem da vida.
2.2. Conhecer os experimentos que levaram à
comprovação da biogênese.
2.3. Compreender a origem dos seres vivos a
partir da hipótese da evolução pré-biótica.

3.0 Compostos inorgânicos
Água e sais minerais

3.1. Conhecer os elementos que constituem a
estrutura dos seres vivos e suas concentrações.
3.2. Entender o papel desempenhado pela água
na estrutura corpórea dos seres vivos.
3.3. Identificar os fatores que determinam a variação de água no organismo.
3.4. Relacionar as propriedades da água com
suas funções.
3.5. Listar os principais sais minerais e suas respectivas funções.

4.0 Compostos orgânicos
4.1 Carboidratos

4.1.1. Conhecer as funções desempenhadas pelos carboidratos no organismo.
4.1.2. Compreender as principais fontes de carboidratos.
4.1.3. Entender a classificação dos carboidratos.
4.1.4. Listar os principais polissacarídeos e a
função desempenhada por estes no nosso
organismo.
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4.2 Lipídios

4.2.1. Conhecer a composição dos lipídios e suas
propriedades.
4.2.2. Entender as funções desempenhadas pelos
lipídios.
4.2.3. Reconhecer as características dos diferentes
grupos dos quais os lipídios são classificados.

4.3 Proteínas

4.3.1. Identificar as funções e as características
das proteínas.
4.3.2. Conhecer os fatores que influenciam o
funcionamento das proteínas.
4.3.3. Analisar os fatores que influenciam a ação
das enzimas.

4.4 Ácidos nucleicos e
vitaminas

4.4.1. Identificar as funções e as características
dos ácidos nucleicos.
4.4.2. Reconhecer o dogma central da Biologia.
4.4.3. Compreender a importância das vitaminas
para o organismo e reconhecer as possíveis fontes de obtenção.

2ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

5.0 Introdução a Citologia

5.3. Compreender o uso, os tipos e o funcionamento do microscópio.
5.4. Identificar os tipos de células e seus componentes citoplasmáticos.
5.5. Classificar os seres vivos quanto ao tipo de
célula que possuem.

6.0 Membrana Plasmática

6.1. Reconhecer
os
componentes
e
as
propriedades da membrana plasmática.
6.2. Compreender os tipos de transporte através
da membrana.
6.3. Identificar as diferentes especializações e
envoltórios da membrana plasmática.

7.0 Citoplasma

7.1. Reconhecer a composição e a estrutura do
citoplasma.
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7.2. Identificar e diferenciar as estruturas
citoplasmáticas encontradas em células
procariontes e eucariontes.
7.3. Compreender as estruturas e funções das
organelas citoplasmáticas.
8.0 Núcleo

8.1. Conhecer os componentes do núcleo e as
suas respectivas funções.
8.2. Entender a estrutura do material genética e a
forma como ele está armazenado na célula.
8.3. Perceber as diferenças existentes entre os
tipos de cromossomos.
8.4. Identificar as alterações cromossômicas e as
suas possíveis consequências.

3ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

9.0 Divisão Celular
9.1 Mitose

9.1.1 Reconhecer a importância dos processos de
divisão celular.
9.1.2 Compreender os eventos que ocorrem durante o ciclo celular.
9.1.3 Identificar as fases do processo de divisão
celular por mitose.
9.1.4 Compreender a divisão celular em seres
vivos procariontes.

9.2 Meiose e gametogênese

9.2.1 Reconhecer a importância da divisão por
meiose.
9.2.2 Identificar as fases do processo de divisão
celular por meiose.
9.2.3 Diferenciar a divisão celular por mitose e
meiose.

10. Reprodução

10.1 Compreender as características das reproduções assexuada e sexuada.
10.2 Conhecer as diferentes formas de reprodução.
10.3 Identificar as estruturas que compõem o
sistema genital masculino e feminino, bem
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como os principais métodos de contracepção.
10.4 Reconhecer as principais infecções sexualmente transmissíveis e seus modos de prevenção.
11. Metabolismo
energético

11.1 Identificar os processos químicos realizados
pelos seres vivos para obtenção de energia.
11.2 Compreender como funciona a respiração
celular.
11.3 Diferenciar os tipos de fermentação e a sua
importância para o organismo humano.
11.4 Compreender como algumas formas de
vida são capazes de converter energia solar
em energia química.
11.5 Compreender os seres quimiossintetizantes.

CIÊNCIAS QUÍMICA
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
C1

Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como construções
humanas, percebendo seus papéis nos processos de produção e no desenvolvimento
econômico e social da humanidade.
H2 Associar a solução de problemas de comunicação, transporte, saúde ou outro, com o
correspondente desenvolvimento científico e
tecnológico.
H3 Confrontar interpretações científicas com
interpretações baseadas no senso comum,
ao longo do tempo ou em diferentes culturas.
C7 Apropriar-se de conhecimentos da química
para, em situações problema, interpretar,
avaliar ou planejar intervenções científicotecnológicas.
H24 Utilizar códigos e nomenclatura da química
para caracterizar materiais, substâncias ou
transformações químicas.
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1.0 DA ALQUIMIA À
QUÍMICA MODERNA
 Aprender
Química para
o exercício da
cidadania
 Os vários aspectos da
Química
 Breve panorama histórico
acerca da
Química.

1.0 Percebe o uso incorreto da palavra química
nos meios não científicos e aplicá-la de forma correta, destituídas de implicações relativas ao senso comum.
1.1 Compreende que a Química é uma ciência
com linguagem própria, de caráter experimental e caráter aplicado.
1.2 Percebe a interação da Química com outras
áreas do conhecimento humano.
1.3 Reconhece o sentido histórico da Química
como parte do conhecimento socialmente
produzido, percebendo seu papel na vida
humana nas diferentes épocas.
1.4 Entende, em linhas gerais, o método científico.
1.5 Analisa anúncios, reportagens e embalagens
de produtos, que manifestem ideias incorretas sobre a Química (química e cidadania).
1.6 Reúne anúncios, reportagens e embalagens
de produtos, para apresentação na forma de
painel, em uma exposição na qual mostre os
exemplos de como o objetivo da pesquisa
científica pode, eventualmente, ser mal
compreendido pelas pessoas não envolvidas
nessa atividade.
1.7 Compreende que a palavra Química é às
vezes empregada incorretamente, num contexto diário, como sinônimo de “substância
artificial potencialmente perigosa à saúde”.
1.8 Expressa uma postura crítica diante da propaganda, exibida nos meios de comunicações, acerca da Química.
1.9 Desenvolve princípios éticos do conhecimento científico e tecnológico.
1.10 Analisa os fundamentos científicos da Química sob a ótica da abordagem dialética.
1.11 Produz leitura de textos em gêneros diversos,
considerando uma temática/ problemática
de pesquisa delimitada, e a necessidade de
estabelecer um escopo para ser pesquisado
em livros, revistas, internet.
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1.12 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.
2.0 MATÉRIA, ENERGIA E LEIS PONDERAIS
A matéria
Propriedades dos
materiais
Estados físicos
dos materiais.
Mudanças de estado físico dos
materiais.
Ponto de fusão
(PF) e ponto de
ebulição (PE).
Curva de aquecimento e curva
de resfriamento.
Previsões do estado físico a partir dos valores de
PF e PE.
Densidade.
Solubilidade
Leis Ponderais

2.0 Percebe que a matéria pode se apresentar
em diferentes estados físicos.
2.1 Descreve a relação entre variações de temperatura e mudança de estado físico da
água.
2.2 Interpreta o ciclo da água, relacionando em
cada etapa as mudanças de estados físico
da matéria.
2.3 Compreende que o ponto de fusão (PF) e o
ponto de ebulição (PE) são diferentes para
cada substância.
2.4 Analisa e interpretar curva de aquecimento e
curva de resfriamento de diferentes substâncias.
2.4 Determina, com base no ponto de fusão (PF)
e de ebulição (PE), o estado físico de um determinado material em uma dada temperatura.
2.6 Representa, através de um esquema, as
faixas de temperatura em que uma substância encontra-se no estado sólido, líquido ou
gasoso.
2.7 Nomeia e representa as principais unidades
de massa e volume
2.8 Analisa dados experimentais de massa e
volume para estabelecer o vínculo entre essas grandezas.
2.9 Conceitua densidade e executar cálculos
empregando este conceito.
2.10 Identifica e distinguir algumas propriedades
específicas da matéria, como propriedades
organolépticas, solubilidade, densidade e
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temperaturas de fusão e de ebulição.
2.11 Constrói argumentação e generalizações
acerca de resultados obtidos experimentalmente em Laboratório acerca do estudo da
matéria e de suas propriedades e usos.
2.12 Interpreta textos verbais, figuras, gráficos,
infográficos e esquemas relacionados ao estudo dos materiais suas propriedades e usos.
2.13 Relaciona os principais aspectos macroscópicos e microscópicos ao teorizar o conteúdos sobre a matéria.
2.14 Relaciona o conhecimento químico com as
demais disciplinas da área de Ciências Naturais e Matemática durante o processo de
aprendizagem
2.15 Compreende o significado e a importância
da água e de seu ciclo para a manutenção
da vida.
2.16 Adota procedimentos de segurança quando
estiver no Laboratório de Química.
2.17 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.
3.0 PROCESSOS DE
SEPARAÇÃO

3.1 Diferencia substâncias de misturas.
3.2 Diferencia os conceitos de mistura e sistema.
3.2.1 Classifica as misturas em simples, eutéticas
e azeotrópicas.
3.3 Classificar as misturas e os sistemas em
homogêneos e heterogêneos.
3.4 Reconhece substâncias e misturas através de
seus gráficos de temperatura em função do
tempo.
3.4.1 Interpreta e construir gráficos de variação
da temperatura em função do tempo para
substâncias puras e misturas.
3.5 Identifica o equipamento e o procedimento
de cada processo de separação de mistura.
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3.5.1 Diferencia processos mecânicos de separação dos processos físicos de separação de
mistura.
3.5.2 Diferencia procedimentos para misturas
homogêneas e heterogêneas.
3.5.3 Compreende que as misturas podem necessitar de mais de um processo de separação.
4.0 Modelos atômicos
– De Dalton a
Sommerfeld

4.1 Compreende as Leis ponderais: Conservação da Massa e Proporções constantes;
4.2 Analisa dados experimentais para constatar
a validade das Leis Ponderais;
4.3 Enumera os pontos importantes da Teoria
Atômica de Dalton.
4.4 Interpreta a representação de elementos e
substâncias;
4.5 Compreende o conceito de elemento químico dentro da Teoria de Dalton;
4.6 Compreende a simbologia e os códigos da
química;
4.7 Contextualiza e analisa a contribuição dos
modelos para a evolução da química;
4.8 Relaciona e compreende como as atividades
experimentais foram importantes para a criação de modelos ao longo da história;
4.9 Entende o fenômeno da radiotividade e reconhece suas principais partículas;
410 Conhece os modelos atômicos de Thomson,
Rutherford e Bohr;
4.11 Conhece os fatos históricos que levaram a
Thomson elaborar o seu modelo atômico;
4.12 Compreende o modelo clássico do átomo.
4.13 Reconhece as partículas fundamentais do
átomo.
4.14 Caracteriza as partículas fundamentais do
átomo quanto a carga e a massa.
4.15 Conceitua Número atômico e de massa e
aplicá-los na resolução de problemas.
4.16 Entende o significado dos íons e diferenciálos das espécies químicas neutras.
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4.17 Conceitua isótopos, isóbaros e isótonos e
aplicá-los na resolução de problemas.
4.18 Relaciona o modelo de Bohr e algumas manifestações luminosas do cotidiano.
4.19 Adquire noção sobre ondas eletromagnéticas.
4.20 Conhece os fenômenos de luminescência:
fluorescência e fosforescência.
4.21 Conhece o espectro contínuo da luz solar
(luz branca) e diferencia do espectro descontínuo dos elementos químicos.
4.22 Distribui os elétrons dos átomos e íons em
camadas.
4.23 Distribui utilizando o diagrama de Pauling,
os elétrons de átomos e íons.
4.24 Identifica camada de valência e subnível de
maior energia.

2ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
Competências e habilidades (ENEM)
C2 Identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos.
H7 Selecionar testes de controle, parâmetros ou
critérios para a comparação de materiais e
produtos, tendo em vista a defesa do consumidor, a saúde do trabalhador ou a qualidade de vida.
C3 Associar intervenções que resultam em degradação ou conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos
ou ações científico-tecnológicos.
H8 Identificar etapas em processos de obtenção,
transformação, utilização ou reciclagem de
recursos naturais, energéticos ou matériasprimas, considerando processos biológicos,
ou físicos neles envolvidos.
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H10 Analisar perturbações ambientais, identificando fontes, transporte e(ou) destino dos
poluentes ou prevendo efeitos em sistemas
naturais, produtivos ou sociais.
H12 Avaliar impactos em ambientes naturais decorrentes de atividades sociais ou econômicas, considerando interesses contraditórios.
C5

Entender métodos e procedimentos próprios
das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos.
H17 Relacionar informações apresentadas em
diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas
ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.
H18 Relacionar propriedades físicas, químicas ou
biológicas de produtos, sistemas ou procedimentos tecnológicos às finalidades a que
se destinam.
H19 Avaliar métodos, processos ou procedimentos das ciências naturais que contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas de
ordem social, econômica ou ambiental.
C7

Apropriar-se de conhecimentos da química
para, em situações problema, interpretar,
avaliar ou planejar intervenções científicotecnológicas.

H24 Utilizar códigos e nomenclatura da química
para caracterizar materiais, substâncias ou
transformações químicas.
H25 Caracterizar materiais ou substâncias, identificando etapas, rendimentos ou implicações
biológicas, sociais, econômicas ou ambientais de sua obtenção ou produção.
H27 Avaliar propostas de intervenção no meio
ambiente aplicando conhecimentos químicos, observando riscos ou benefícios.
MG-2018-guia do estudante-9º ano(0321022018)

38

5.0 CLASSIFICAÇÃO
PERIÓDICA

5.0 Compreende a evolução histórica e tecnológica na construção da tabela periódica atual;
5.1 Reconhece a contribuição de Mendeleev
para a construção da tabela periódica; traduz as informações presentes na tabela periódica em linguagem discursiva;
5.2 Relaciona o número atômico de um elemento com a posição na Tabela Periódica;
5.3 Relaciona as características físicas e químicas
de um elemento químico à sua posição na
tabela periódica;
5.4 Diferencia períodos e famílias e identificar
as principais famílias da tabela periódica;.
5.5 Reconhece a classe a que pertence um
elemento químico;
5.6 Classifica os elementos quanto a ocorrência
na natureza, propriedades metálicas e configuração eletrônica.
5.7 Desenvolve atitude crítica em relação aos
problemas ambientais provocados pelo mal
uso dos elementos químicos.
5.8 Identifica fonte de informações – tabela
periódica – como forma de obter informações relevantes.
5.9 Conhece como variam as propriedades
periódicas.
5.10 Conceitua raio atômico ou tamanho do
átomo.
5.11 Compreende a influência da carga nuclear
no raio atômico.
5.12 Compreende a influência do número de
camadas no raio atômico.
5.13 Conceitua energia de ionização afinidade
eletrônica e eletronegatividade.

6.0 Ligações Químicas
Ligações químicas
– Iônica e metálica
Ligações químicas
– Covalentes

6.1 Compreende as teorias e modelos que explicam as interações entre os átomos.
6.2 Reconhece e aplica a regra do octeto.
6.3 Representa as substâncias iônicas mais comuns através das fórmulas eletrônica e iônica.
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Hibridização dos
orbitais
Geometria molecular
Polaridade molecular e forças intermoleculares

6.4 Representa as substâncias moleculares mais
comuns através das fórmulas eletrônica e estrutural.
6.5 Diferencia substância iônica da covalente ou
molecular.
6.6 Conhece as principais propriedades físicasdos compostos iônicos, moleculares e metálicos.
6.7 Relaciona a ligação metálica a algumas
propriedades dos metais: compreender a teoria do “Mar de Elétrons”.
6.8 Determina a geometria de moléculas simples
através da teoria da repulsão dos pares de
elétrons da camada de valência.
6.9 Conhece as principais geometrias Moleculares.
6.10 Identifica a geometria de moléculas binárias
do tipo AB, AB2, AB3 e AB4.
6.11 Indica a variação da eletronegatividade na
tabela periódica.
6.12 Explica a polaridade das ligações através da
eletronegatividade.
6.13 Aplica o conceito de eletronegatividade para
prever se uma ligação é polar ou apolar.
6.14 Explica o significado de moléculas polares e
apolares.
6.14.1 Identifica polaridade de moléculas binárias do tipo AB, AB2, AB3 e AB4.
6.15 Identifica o tipo de ligação de um composto
a partir do conhecimento das propriedades
físicas.
6.16 Classifica a solubilidade e a miscibilidade
entre as substâncias a partir da polaridade
das moléculas.
6.17 Conceitua interações intermoleculares.
6.18 Compara sólidos, líquidos e gases, sob os
pontos de vista macroscópico e microcóspico.
6.19 Conceitua as interações dipolo-dipolo, dipolo instantâneo – dipolo induzido e ligações
de hidrogênio.
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6.20 Relaciona as propriedades físicas das substâncias com o tipo de interação.
6.21 Compreende a influência da massa molar
no ponto de ebulição das substâncias.
6.22 Compreende a influência das interações
intermoleculares no ponto de ebulição das
substâncias.
6.23 Reconhece a influência das ligações de hidrogênio nas propriedades da água.
6.24 Reconhece aspectos químicos na interação
do ser humano com o meio ambiente;
7.0 NÚMERO DE
OXIDAÇÃO

7.1 Compreende como ocorre uma reação de
oxirredução;
7.2 Reconhece a importância das reações de
oxirredução que ocorrem no meio ambiente
e a interferência na qualidade de vida;
7.3 Determina o número de oxidação de espécies químicas nêutras, íons monoatômicos e
íons compostos
7.4 Determina o número de oxidação de espécies químicas nêutras, íons monoatômicos e
íons compostos

3ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
Competências e habilidades (ENEM)
C7 Apropriar-se de conhecimentos da química
para, em situações problema, interpretar,
avaliar ou planejar intervenções científicotecnológicas.
H24 Utilizar códigos e nomenclatura da química
para caracterizar materiais, substâncias ou
transformações químicas.
H25 Caracterizar materiais ou substâncias, identificando etapas, rendimentos ou implicações
biológicas, sociais, econômicas ou ambientais de sua obtenção ou produção.
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8.0 FUNÇÕES
INORGÂNICAS –
ÁCIDOS E BASES

8.1 Conhece os principais grupos de compostos
inorgânicos;
8.2 Compreende os principais usos das substâncias inorgânicas e seus benefícios para a vida;
8.3 Interpreta textos relativos aos conhecimentos
científicos e tecnológicos;
8.4 Conhece os principais grupos de compostos
inorgânicos;
8.5 Compreende os principais usos das substâncias inorgânicas e seus benefícios para a vida;
8.6 Interpreta textos relativos aos conhecimentos
científicos e tecnológicos;
8.5 Compreende problemas ambientais correlacionados às substâncias inorgânicas.
8.6 Explica os resultados do teste de condutividade elétrica de soluções aquosas.
8.7 Interpreta o que ocorre quando quando
NaCl, C12H22O11 ou HCl se dissolvem em
água.
8.8 Analisa e aplica os conceitos dos ácidos e
bases.
8.9 Conhece as classificações gerais dos ácidos.
8.10 Conhece as classificações gerais das bases.
8.11 Conhece as classificações gerais das sais.
8.12 Nomeia os principais ácidos e bases.
8.13 Formula os principais ácidos e bases.
8.14 Representa a fórmula estrutural dos ácidos.
8.15 Equacionar a ionização dos ácidos.
8.16 Equaciona a dissociação iônica das bases.
8.17 Conhece as diferenças entre a amônia e as
demais bases.
8.18 Conhece e interpreta a escala de pH.
8.19 Conceituar Sais.
8.20 Equacionar uma neutralização total.
8.21 Deduz a fórmula de um ânion a partir da
fórmula de um ácido.
8.22 Nomeia um ânion dada a sua fórmula.
8.23 Nomeia um sal normal dada a sua fórmula.
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8.24 Escreve a fórmula de um sal normal, dado
seu nome.
9.0 FUNÇÕES
INORGÂNICAS –
SAIS E ÓXIDOS

9.1
9.2
9.3
9.4

Nomeia corretamente um óxido.
Prevê a fórmula de óxido iônico.
Prevê a fórmula de um óxido molecular.
Equaciona uma reação de um óxido básico
com água.
9.5 Equaciona uma reação de um óxido básico
com um ácido.
9.6 Equaciona uma reação de um óxido ácido
com água e com uma base.
9.7 Explica como se forma a chuva ácida.
9.8 Identifica aspectos nocivos da presença de
certos óxidos na atmosfera.
9.9 Identifica aspectos relevantes do conhecimento químico e suas aplicações na compreensão de transformações da natureza.
9.10 Reconhece e explica de forma crítica os
principais problemas ambientais da atualidade: Aquecimento global, chuva ácida e
buraco na camada de ozônio.

10.0 REAÇÕES
QUÍMICAS

10.1 Compreende e correlaciona as evidências
de uma reação química a situações cotidianas;
10.2 Formula hipóteses sobre a ocorrência de
uma reação química;
10.3 Distingue conceitualmente reagentes e produtos;
10.4 Diferencia substância simples de uma composta do ponto de vista macroscópico;
10.5 Compreende as Leis ponderais: Conservação da Massa e Proporções constantes;

11.0 INTRODUÇÃO
À QUÍMICA
ORGÂNICA

11.1. Diferencia compostos orgânicos de inorgânicos.
11.2. Reconhece as diferenças entre os compostos
orgânicos e inorgânicos no que tangem suas propriedades.
11.3. Classificar os carbonos quanto ao número
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de ligações com outros carbonos.
11.4. Classifica as cadeias carbônicas e depender
da disposição dos átomos de carbono.
11.5 Identifica os hidrocarbonetos quanto à sua
composição.
11.6 Reconhece as diferenças estruturais dos
hidrocarbonetos e como isto influencia em
suas propriedades.
11.7 Identifica os componentes do petróleo.
11.8. Reconhece a importância dos processos
petrolíferos.
11.9 Avalia o potencial combustível dos compostos orgânicos.
12.0 FUNÇÕES
ORGÂNICAS

12.1. Reconhece as principais funções orgânicas.
12.2. Identifica as estruturas das principais funções orgânicas.
12.3. Diferencia as propriedades físicas dos compostos orgânicos.
12.4. Relaciona as propriedades físicas com as
características e utilização dos compostos
orgânicos.
12.5. Reconhece as propriedades químicas, como
fermentação, combustão, oxidação, toxidez,
polimerização, neutralidade dos compostos
orgânicos.
12.6. Identifica os compostos bioquímicos mais
importantes.
12.7. Reconhece os principais polímeros e quais
os impactos que os plásticos trazem para a
sociedade moderna.
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DESENHO
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
C2 Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade
e agir sobre ela.
C3 Construir noções de grandezas e medidas
para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano.
C4 Construir noções de variação de grandezas
para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano.
C5 Modelar e resolver problemas que envolvam
variáveis
socioeconômicas
ou
técnicocientíficas, usando representações algébricas.
H3 Resolver situação-problema envolvendo conhecimentos numéricos
H6 Interpretar a localização e a movimentação
de pessoas/objetos no espaço tridimensional
e sua representação no espaço bidimensional.
H7 Identificar características de figuras planas ou
espaciais.
H8 Resolver situação-problema que envolva conhecimentos geométricos de espaço e forma.
H9 Utilizar conhecimentos geométricos de espaço
e forma na seleção de argumentos propostos
como solução de problemas do cotidiano.
H10 Identificar relações entre grandezas e unidades de medidas.
H12 Resolver situação-problema que envolva
medidas de grandezas.
H13 Avaliar o resultado de uma medição na construção de um argumento consistente.
H14 Avaliar proposta de intervenção na realidade
utilizando conhecimentos geométricos relacionados a grandezas e medidas.
H16 Resolver situação-problema envolvendo a
variação de grandezas, direta ou inversamente proporcionais.

MG-2018-guia do estudante-9º ano(0321022018)

45

H18 Avaliar propostas de intervenção na realidade envolvendo variação de grandezas.
H22 Utilizar conhecimentos algébricos / geométricos como recursos para a construção de argumentação.
1.0 História Geometria

1.0 Reconhece o marco de origem da geometria
no Antigo Egito como uma relevante contribuição para a ciência tecnológica e política
da humanidade.

2.0 Segmentos proporcionais
• Teorema de Tales
• Divisão proporcional de segmentos
• 3ª e 4ª proporcionais
* Pré-requisitos
(conteúdos trabalhados nas
séries anteriores

2.1. Compreende a nação de proporcionalidade
a partir das relações entre formas da natureza, humana e artísticas, bem como, a partir
do conceito de proporção com base no teorema de Tales.
2.2. Divide graficamente os segmentos.
2.3. Analisa e resolve problemas envolvendo
proporcionalidade.
2.4. Resolve graficamente expressões de 3ª e 4ª
proporcionais.
2.5. Identifica segmentos proporcionais com base
no Teorema de Tales.
2.6. Resolve situação-problema envolvendo a
variação de grandezas, direta ou inversamente proporcionais.
2.7. Resolve situação-problema que envolva conhecimento geométrico de espaço e forma.
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2ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
C2 Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade
e agir sobre ela.
C3 Construir noções de grandezas e medidas
para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano.
C4 Construir noções de variação de grandezas
para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano.
C5 Modelar e resolver problemas que envolvam
variáveis
socioeconômicas
ou
técnicocientíficas, usando representações algébricas.
H3 Resolver situação-problema envolvendo conhecimentos numéricos
H6 Interpretar a localização e a movimentação de
pessoas/objetos no espaço tridimensional e
sua representação no espaço bidimensional.
H7 Identificar características de figuras planas ou
espaciais.
H8 Resolver situação-problema que envolva conhecimentos geométricos de espaço e forma.
H9 Utilizar conhecimentos geométricos de espaço
e forma na seleção de argumentos propostos
como solução de problemas do cotidiano.
H10 Identificar relações entre grandezas e unidades de medidas.
H12 Resolver situação-problema que envolva
medidas de grandezas.
H13 Avaliar o resultado de uma medição na
construção de um argumento consistente.
H14 Avaliar proposta de intervenção na realidade
utilizando conhecimentos geométricos relacionados a grandezas e medidas.
H16 Resolver situação-problema envolvendo a
variação de grandezas, direta ou inversamente proporcionais.
H18 Avaliar propostas de intervenção na realidade envolvendo variação de grandezas.
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H22 Utilizar conhecimentos algébricos / geométricos como recursos para a construção de argumentação.
3.0 Semelhança de
figuras planas

3.1 Conceitua e reconhece figuras semelhantes
3.2. Constrói figuras semelhantes aplicando a
divisão proporcional de segmentos.
3.3. Reconhece as figuras que possuam a mesma
forma como figuras semelhantes.
3.4. Reconhece polígonos semelhantes como
aqueles que têm ângulos respectivamente
congruentes e os lados correspondentes proporcionais.
3.5. Analisa os problemas, organizando o pensamento e planejando as ações de modo a
realizar construções embasadas.
3.6. Resolve situações-problema envolvendo a
variação de grandezas, direta ou inversamente proporcionais.

4.0 Homotetia

4.1. Compreende e visualiza a homotetia a partir
dos conceitos de figuras semelhantes.
4.3. Projeta figuras homotéticas, ampliadas na
razão positiva e negativa (número inteiro).
4.4 Visualiza a figura no espaço tridimensional a
partir da transformação da homotetia.
4.5 Interpreta a localização e a movimentação de
pessoas/objetos no espaço tridimensional e
sua representação no espaço bidimensional.
4.6 Identifica características de figuras planas ou
espaciais.

5.0 Estudo do Círculo
e da circunferência
• Conceito
• Elementos do
círculo e da
circunferência
• Ângulos da circunferência

5.1 Conceitua Circunferência, círculo e esfera e
diferencia suas características comparandoas, a partir das formas existentes no cotidiano.
5.2 Traça os elementos da circunferência.
5.3 Identifica os ângulos da circunferência.
5.4 Constrói os ângulos da circunferência.
5.5 Resolve os problemas envolvendo ângulos da
circunferência.
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3ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
C2 Utilizar o conhecimento geométrico para
realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela.
C3 Construir noções de grandezas e medidas
para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano.
C4 Construir noções de variação de grandezas
para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano.
C5 Modelar e resolver problemas que envolvam
variáveis socioeconômicas ou técnicocientíficas, usando representações algébricas.
H3 Resolver situação-problema envolvendo conhecimentos numéricos
H6 Interpretar a localização e a movimentação
de pessoas/objetos no espaço tridimensional
e sua representação no espaço bidimensional.
H7 Identificar características de figuras planas
ou espaciais.
H8 Resolver situação-problema que envolva
conhecimentos geométricos de espaço e
forma.
H9 Utilizar conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de argumentos propostos como solução de problemas do cotidiano.
H10 Identificar relações entre grandezas e unidades de medidas.
H12 Resolver situação-problema que envolva
medidas de grandezas.
H13 Avaliar o resultado de uma medição na
construção de um argumento consistente.
H14 Avaliar proposta de intervenção na realidade
utilizando conhecimentos geométricos relacionados a grandezas e medidas.
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H16 Resolver situação-problema envolvendo a
variação de grandezas, direta ou inversamente proporcionais.
H18 Avaliar propostas de intervenção na realidade envolvendo variação de grandezas.
H22 Utilizar conhecimentos algébricos / geométricos como recursos para a construção de
argumentação.
6.0 Polígonos regulares
• Divisão da circunferência em
partes congruentes
• Polígonos inscritos
• Polígonos circunscritos

6.1 Divide a circunferência em partes iguais reconhecendo-a como um ângulo de volta completa 360º.
6.2 Inscreve polígono regular a partir do ângulo
central.
6.3 Circunscreve polígono regular.
6.4 Identifica os elementos do polígono
6.5 Determina a medida do ângulo interno e
externo, número de diagonais.
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EDUCAÇÃO FÍSICA
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

1.1 - Fundamentos
técnicos e táticos das
modalidades esportivas coletivas;

1.1.1/1.2.1/1.3.1/3.1.1 –
Vivencia as atividades físicas praticadas nas aulas;

1.2/4.1 - Jogos Populares;

1.1.1/1.2.1/1.3.1/3.1.1/2.1.1 –
Entende os fundamentos técnicos como requisitos
de apoio a uma prática segura das atividades
realizadas;

1.3/3.1/4.2 - Fundamentos técnicos e
táticos das lutas e/ou
ginásticas;
2.1/4.3 - O Corpo
Humano e suas capacidades físicas;
3.2/4.4 Danças;
4.5 Esportes cooperativos.

1.1.1/1.2.1/1.3.1/3.1.1/2.1.1/2.1.2 –
Conhece e percebe o seu corpo e suas possibilidades de movimento;
4.1.1/4.2.1/4.3.1 – Vivencia o trabalho em equipe.

2ª UNIDADE
CONTEÚDOS
1.1 - Fundamentos
técnicos e táticos das
modalidades esportivas coletivas;
1.2 / 4.1 - Jogos Populares;
1.3 / 3.1 / 4.2 - Fundamentos técnicos e
táticos das lutas e/ou

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
1.1.1 / 1.2.1 / 1.3.1 / 3.1.1 Vivencia as atividades físicas praticadas nas aulas;
1.1.1 / 1.2.1 / 1.3.1 / 3.1.1 / 2.1.1 Entende os fundamentos técnicos como requisitos
de apoio a uma prática segura das atividades
realizadas;
1.1.1 /1.2.1 / 1.3.1 / 3.1.1 / 2.1.1 / 2.1.2Conhece e percebe o seu corpo e suas possibilidades de movimento;
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ginásticas;
2.1 / 4.3 - O Corpo
Humano e suas capacidades físicas;

4.1.1 / 4.2.1 / 4.3.1 Vivencia o trabalho em equipe.

3.2 / 4.4 Danças;
4.5 Esportes cooperativos.

3ª UNIDADE
CONTEÚDOS
1.1 - Fundamentos
técnicos e táticos das
modalidades esportivas coletivas;
1.2 / 4.1 - Jogos Populares;
1.3 / 3.1 / 4.2 - Fundamentos técnicos e
táticos das lutas e/ou
ginásticas;
2.1 / 4.3 - O Corpo
Humano e suas capacidades físicas;

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
1.1.1 / 1.2.1 / 1.3.1 / 3.1.1 Vivencia as atividades físicas praticadas nas aulas;
1.1.1 / 1.2.1 / 1.3.1 / 3.1.1 / 2.1.1 Entende os fundamentos técnicos como requisitos
de apoio a uma prática segura das atividades
realizadas;
1.1.1 / 1.2.1 / 1.3.1 / 3.1.1 / 2.1.1 / 2.1.2 Conhece e percebe o seu corpo e suas possibilidades de movimento;
4.1.1 / 4.2.1 / 4.3.1 Vivencia o trabalho em equipe.

3.2 / 4.4 Danças;
4.5 Esportes cooperativos.
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ENSINO RELIGIOSO
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS
1.0 Convivência:
como ser uma
presença saudável na vida do
outro
2.0 Onde está a verdade?
3.0 Campanha da
Fraternidade
2018.
Tema: Fraternidade e superação
da violência.
Lema: Vós sois
todos irmãos (Mt
23,8)
Natureza e histórico da Campanha da Fraternidade.
4.0 De onde vem o
mundo
5.0 Uma experiência
religiosa cristã da
atualidade: Sociedade das Filhas
do Coração de
Maria à luz da
Pedagogia Inaciana
6.0 Culturarte

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
1.1 Percebe a importância da boa convivência
como processo de crescimento pessoal na
construção de relações mais fraternas.
1.2 Identifica o que não contribui no processo de
construção das relações saudáveis e respeitosas entre pessoas e busca a superação das
diferenças.
1.3 Compreende que seres humanos são únicos
e precisão ser respeitados e acolhidos do
modo como Deus os criou: pessoas que possuem liberdade.
3.1 Compreende o contexto de violência do
mundo moderno e percebe a necessidade de
promover uma cultura de paz tomando como
referência a palavra de Deus a fim de superar essa realidade.
3.2 Analisa as múltiplas formas de violência na
atualidade e suas consequências para uma
convivência respeitosa.
3.3 Identifica o alcance da violência, nas realidades urbana e rural de nosso país, propondo caminhos de superação através do diálogo, da misericórdia e da justiça.
4.1 Introduz as ideias míticas, religiosas, filosóficas e científicas da origem do mundo e discute as teorias do criacionismo e evolucionismo.
5.1 Compreende o contexto histórico do surgimento da Sociedade das Filhas do Coração
de Maria.
5.2 Reconhece o carisma da Sociedade das Filhas
do Coração de Maria na missão do ISBA.
5.3 Identifica Maria Adelaide de Cicé como protagonista no seguimento de Jesus Cristo, no
contexto de mudança de sua época
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2ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

6.0 Para que vivemos?

6.1 Reflete o sentido da vida, discutindo temas
como consumismo, violência e niilismo, e
aponta a transformação social e o engajamento no bem como fatores que contribuem
para o sentido da vida humana

7.0 Doutrina Social
da Igreja e Violência.

7.1 Compreende o que é a Doutrina Social da
Igreja e sua, sua relevância, sua proposta
social, e o posicionamento da Igreja ante as
injustiças sociais.
7.2 Identifica questões sociais que são consideradas “violências” contra a dignidade humana e reflete à luz da Doutrina Social caminhos que permitam uma ordem social que
seja justa e digna para humanidade.
7.3 Percebe a necessidade de se comprometer
com o meio em que vive sendo agente de
transformador

8.0 Dimensão comunitária da fé.

8.1 Percebe a fé em suas dimensões: pessoal,
comunitária e social.
8.2 Compreende a importância de uma fé comprometida e que seja capaz de promover
transformações significativas como o meio
em que vive.
8.3 Compreende que a fé não é estática, mas
dinâmica, ela exige prática e compromisso
de vida que seja capaz de promover mudanças significativas na sociedade.

9.0 As Pastorais da
Igreja: O protagonismo em
ação.

9.1 Compreende a ação pastoral da Igreja no
mundo e sua atuação evangelizadora nos
espaços que precisam de presença viva que
promova renovação e tomada de atitude diante das desigualdades que promovem exclusão e injustiça social.
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3ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

10. Sinais do Reino
de Deus: O transcendente se revela na vida.

10.1 Percebe a importância de organizar a própria vida na coletividade, considerando
princípios éticos, estéticos, econômicos, políticos e socioculturais.
10.2 Compreende o que é ser sinal da presença
e do amor de Deus no mundo através das
vidas fazem parte das relações em todos os
níveis, ambientes no cotidiano.

11. Religião, Fé e
vida

11.1 Reconhece a finitude humana e a transcendência como possibilidade de sua superação por meio de práticas e vivências espirituais.
11.2 Percebe a importância da religião como elo
entre fé e vida através de sua presença nas
diversas culturas através de ações que se
concretizam na tradução de uma Fé libertadora e comprometida com a vida.

12. As grandes religiões: elas podem
mudar o mundo?

12.1 Conhecer a s diferentes ideias, práticas,
ritos, livros sagrados, história, espiritualidade presente em diversas tradições religiosas
para poder ampliar o olhar de respeito para outras formas de crer.
12.2 Expõe a religião como algo não alienante,
mas que pode promover e engajamento
social a exemplo de pessoas que através de
religiões promoveram grandes mudanças
no mundo.

13. A Ética do cuidado.

13.1 Analisar a importância dos valores éticos
na estruturação da relações sociais no tocante ao cuidado com o próximo.
13.2 Relacionar o uso das tecnologias e seu
impacto na comunicação e relação entre os
seres humanos na atualidade.

MG-2018-guia do estudante-9º ano(0321022018)

55

ESPANHOL
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS
I. ASPECTOS DE
LECTURA Y COMPRENSIÓN TEXTUALES:
1.0 Lectura textual;

1.2 Comprensión
textual;
1.3 Palabras claves;

1.4 Comprensión
detallada;

II. ASPECTOS LINGÜÍSTICOS DEL
ESPAÑOL:
2.0 Heterosemânticos;
2.1 Diferencias semánticas;
2.2 Heterogenéricos;
3.1 Diferencias de
géneros;

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

C2/H5,6,7/ 1.0 Prevê o conteúdo do texto através da observação do título,
subtítulo e imagens;
C2/H5,6,7/ 1.1. Analisa fatos relevantes no texto, através da técnica de associação e responde perguntas no
nível intermediário.
C2/H5,6,7/ 1.2. Relaciona uma informação do
texto com outras oferecidas no
próprio texto ou contextos;
C2/H5,6,7/ 1.3 Infere o sentido de uma palavra
e/ou expressão pelo contexto.
C2/H5,6,7/ 1.3.1 Analisa informações no texto
com base em pressupostos
verbais ou tipológicos, oferecidos no próprio contexto.
C2/H5,6,7/ 1.4. Identifica informações no texto
visando uma compreensão mais
detalhada.
C2/H5,6,7/1.4.1. Identifica as características físicas ou psicológicas dos personagens que dão sentido ao texto.
C2/H5,6,7,8/ 2.0 Identifica os heterosemânticos.
C2/H5,6,7,8/ 2.1 Diferencia palavras que tem
escrita e/ou pronúncia iguais
ou muito parecidas à língua
português, mas semanticamente muito diferentes.
C2/H5,6,7,8/ 3.1 Identifica os heterogenéricos.
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3.2 Heterotónicos;

4.1 Diferencias de
tonicidad;
5.0 Adjetivos gentilicios
6.0 Acentuación diacrítica;

C2/H5,6,7,8/ 3.2 Percebe as diferenças de gênero próprias da língua espanhola ao comparar com a língua portuguesa.
C2/H5,6,7,8/ 4.0 Identifica os heterotônicos.
C2/H5,6,7,8/ 4.1 Nota a diferença de tonicidade
ao pronunciar determinadas
palavras da língua espanhola.
C2/H5,6,7,8/ 5.0 Reconhece os adjetivos pátrios
da língua espanhol e associa
o gentilício ao seu respectivo
país.
C2/H5,6/ 6.0 Acentua corretamente os monossílabos da língua espanhola quando
corresponde.

6.1 Aplicación de las
reglas de acentuación en los
monosílabos españoles.

C2/H5,6/ 6.1 Faz distinção semântica entre os
monossílabos com e sem acento.

7.0 Estructuras preposicionales con el
verbo IR (a / en)

C2/H5,6/ 7.0 Constroi estruturas com preposições e o verbo ir em espanhol (a /
en)

III.

ASPECTOS LEXICALES:

8.0

Ropas, accesorios, materiales
y colores;
9.0 Las partes del
cuerpo.
10.0 Características
físicas.
11.0 características
de la Personalidad.

C2/H5,7/ 8.0 Lista elementos do vestuário e moda hispano - americanos.
C2/H5,7/ 9.0 Traduz ao português léxico – partes
do corpo humano.
C2/H5,7/ 10. Identifica, em espanhol, as caraterísticas físicas de uma pessoa ou
animal.
C2/H5,7/ 11. Identifica, em espanhol, as características da personalidade.
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2ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

I. ASPECTOS DE LECTURA Y COMPRENSIÓN TEXTUALES:
1.0 Lectura textual;

C2/H5,6,7/ 1.0
C2/H5,6,7/

1.2 Comprensión textual;

C2/H5,6,7/

1.3 Palabras claves;

C2/H5,6,7/
C2/H5,6,7/

1.4 Comprensión detallada;

C2/H5,6,7/
C2/H5,6,7/

C2/H5,6,7/
II. ASPECTOS LINGÜÍSTICOS DEL ESPAÑOL:
2.0 Acentuación gráfica.

Prevê o conteúdo do texto
através da observação do título, subtítulo e imagens;
1.1. Analisa fatos relevantes no
texto, através da técnica de
associação e responde perguntas no nível intermediário.
1.2. Relaciona uma informação
do texto com outras oferecidas no próprio texto ou contextos;
1.3 Infere o sentido de uma palavra e/ou expressão pelo
contexto.
1.3.1 Analisa informações no texto
com base em pressupostos
verbais ou tipológicos, oferecidos no próprio contexto.
1.4. Identifica informações no
texto visando uma compreensão mais detalhada.
1.4.1. Identifica as características
físicas ou psicológicas dos
personagens que dão sentido ao texto.
1.4.2. Percebe, respeita e valoriza a
diversidade de gênero, social, política, econômica e cultural das sociedades humanas.

C2/H5,6/ 2.0 Acentua corretamente as palavras quanto a tonicidade.
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2.1 Clasificación de las
palabras cuanto a
su tonicidad: agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas.
2.2 Imperativo afirmativo de los verbos.
2.3 Presente de subjuntivo
III.

C2/H5,6/ 2.1 Classifica as palavras quanto a
tonicidade aplicando as regras
de acentuação gráfica próprias
da língua espanhola.

ASPECTOS LEXICALES:

3.0 Animales y plantas;
4.0 Las comidas;
5.0 La escuela.

C2/H5,6/ 3.0 Conjuga corretamente os principais verbos da língua espanhola no imperativo afirmativo.
C2/H5,6/ 4.0 Conjuga e aplica corretamente
verbos no subjuntivo com matiz
de futuro.
C2/H5,7/ 5.0 Traduz ao português léxico –
animais e plantas.
C2/H5,7/ 6.0 Traduz ao português léxico –
sobremesas e doces hispano
americanos.
C2/H5,7/ 7.0 Traduz ao português léxico –
material escolar.
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3ª UNIDADE
CONTEÚDOS
I. ASPECTOS DE LECTURA Y COMPRENSIÓN TEXTUALES:
1.1 Lectura textual;

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

C2/H5,6,7/ 1.0
C2/H5,6,7/

1.2 Comprensión textual;

C2/H5,6,7/

1.3 Palabras claves;

C2/H5,6,7/
C2/H5,6,7/

1.4 Comprensión detallada;

C2/H5,6,7/
C2/H5,6,7/

C2/H5,6,7/

Prevê o conteúdo do texto
através da observação do título, subtítulo e imagens;
1.1. Analisa fatos relevantes no
texto, através da técnica de
associação e responde perguntas no nível intermediário.
1.2. Relaciona uma informação
do texto com outras oferecidas no próprio texto ou contextos;
1.3 Infere o sentido de uma palavra e/ou expressão pelo
contexto.
1.3.1 Analisa informações no texto
com base em pressupostos
verbais ou tipológicos, oferecidos no próprio contexto.
1.4. Identifica informações no
texto visando uma compreensão mais detalhada.
1.4.1. Identifica as características
físicas ou psicológicas dos
personagens que dão sentido ao texto.
1.4.2. Percebe, respeita e valoriza a
diversidade de gênero, social, política, econômica e cultural das sociedades humanas.
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II.

ASPECTOS LINGÜÍSTICOS DEL
ESPAÑOL:

2.0 Artículos determinantes;
2.1 Regla de eufonía;
2.2 Contracción de los
artículos

3.0 Artículo neutro LO;

4.0 Pronombre complemento directo.
4.1 Complemento directo versus artículo
neutro.
III.

C2/H5,6/ 2.0 Reconhece, diferencia e emprega corretamente os artigos determinantes da língua espanhola;
C2/H5,6/ 2.1. Emprega corretamente a regra
de eufonia da língua espanhola
ao usar os determinantes.
C2/H5,6/ 2.2. Aplica corretamente as contrações próprias da língua espanhola.
C2/H5,6/ 3.0 Emprega corretamente o artigo
neutro própria da língua espanhola;
C2/H5,6/ 4.0 Identifica e usa corretamente os
pronomes de complemento direto da língua espanhola.
C2/H5,6/ 4.1 Diferencia complemento direto
(LO) do artigo neutro (LO)

ASPECTOS LEXICALES:

5.0 Desayuno;
6.0 Deportes;
7.0 Frutas y verduras

C2/H5,7/ 5.0 Traduz ao português léxico –
desjejum.
C2/H5,7/ 6.0 Traduz ao português léxico –
esportes.
C2/H5,7/ 7.0 Traduz ao português léxico –
frutas e verduras.
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FÍSICA
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

1. INTRODUÇÃO A
FÍSICA E SEUS CONCEITOS BÁSICOS.

1.0 Introdução à Física
1.1 Identifica o(s) instrumento(s) adequado(s)
para a medida de uma grandeza física.
1.2 Determina corretamente as unidades de
medida de uma grandeza física e reconhece as que pertencem ao Sistema Internacional de Unidades
1.3 Executa corretamente a conversão de unidades de grandezas físicas.
1.4 Identifica a unidade de medida correta de
uma grandeza física.
1.5 Determina corretamente a ordem de grandeza de um número.
1.6 Determina e analisa corretamente a dimensão de uma grandeza física.
1.7 Entende o conceito de precisão de um
instrumento de medida e a determina.
1.8 Identifica os algarismos significativos de
uma medição e efetua corretamente as
operações matemáticas com esses algarismos.
1.9 Expressa corretamente os resultados das
operações matemáticas em Notação Científica.
1.10 Executa corretamente operações matemáticas com números escritos em potência de
dez.

2. VETORES I e II

2.0 Vetores
2.1 Diferencia grandeza vetorial e grandeza
escalar.
2.2 Reconhece a variação de uma grandeza
vetorial, considerando os parâmetros: módulo, direção e sentido.
2.3 Compreende o conceito de VETOR
RESULTANTE e aplica a soma vetorial para
calcular
grandezas
tais
como:
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deslocamentos,
força
resultante,
velocidade
resultante
e
aceleração
resultante, quantidade de movimento de
um sistema e outras.
2.4 Reconhece a necessidade e aplica
corretamente: o Teorema de Pitágoras, a
lei dos cossenos e a trigonometria no
triângulo
retângulo,
para
calcular
grandezas vetoriais.
2.5 Diferencia e/ou compara as grandezas:
deslocamento e distância.
2.6 Determina posições e/ou deslocamentos,
utilizando linguagem vetorial.
2.7 Calcula a velocidade vetorial média e/ou
velocidade escalar média de um móvel, em
qualquer tipo de trajetória.
2.8 Compreende o conceito de vetor diferença
e aplica a subtração vetorial para calcular
grandezas tais como: deslocamento,
aceleração vetorial média, velocidade
relativa e outras.
2.9 Representa, utilizando linguagem vetorial,
grandezas tais como: força, deslocamento,
aceleração,
velocidade,
Impulso,
Quantidade de movimento e outras
grandezas vetoriais.
2.10 Reconhece a necessidade e executa a
decomposição de grandezas vetoriais tais
como: força, velocidade e aceleração e
outras.
2.11 Determina a direção e o sentido de uma
grandeza vetorial aplicando as regras do
polígono ou do paralelogramo.
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2ª UNIDADE
CONTEÚDOS
3. MOVIMENTO
UNIFORME E
UNIFORMEMENTE
VARIADO

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
3.0 MOVIMENTOS
3.1 Diferencia os conceitos de velocidade
escalar média e velocidade vetorial média.
3.2 Calcula a velocidade escalar média de
corpo em movimento.
3.3 Analisa o movimento de um corpo, descrito
num texto, e aplica as equações de
movimento para responder o que se pede.
3.4 Analisa uma equação de movimento de
corpo e identifica o tipo de movimento
descrito por ele.

GRÁFICOS

3.5 Analisa e interpreta: gráficos da posição
e/ou da velocidade função do tempo,
tabelas e classifica o movimento quanto à
variação da velocidade e/ou sentido de
percurso.
3.6 Analisa os gráficos dos movimentos, M.U.
e M.U.V, e determina suas respectivas
equações de movimento.
3.7 Aplica os conceitos de velocidade e aceleração relativas para resolver problemas de
cinemática

MOVIMENTOS
NO VÁCUO E
LANÇAMENTO
HORIZONTAL

3.8 Identifica e/ou justifica o estado de
repouso ou de movimento de um corpo a
partir da determinação de um referencial.
3.9 Representa graficamente os comportamentos, em função do tempo: da velocidade, da posição e da aceleração de um
objeto em movimento.

MOVIMENTOS
CIRCULARES

3.10 Identifica o tipo de movimento descrito por
um corpo através da análise de sua
aceleração e vice-versa.
3.11 Analisa o movimento descrito por um
corpo sujeito à ação de um campo gravitacional e calcula tempos, deslocamentos e
velocidades.
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3.12 Diferencia os conceitos de velocidade
linear e velocidade angular e efetua o
cálculo.
3.13 Relaciona deslocamento angular, período e
frequência em movimentos circulares (por
exemplo: toca-discos, relógios, engrenagens
e outros dispositivos e equipamentos),
efetuando o cálculo dessas grandezas.
3.14 Relaciona e diferencia os conceitos de
frequência e período utilizando-os para
efetuar cálculos de grandezas lineares e
angulares.
3.15 Analisa as possíveis variações do vetor
velocidade de um objeto em movimento e
identifica o tipo de movimento descrito por
nele (MRU, MRUV e MV).
3.16 Diferencia e calcula as acelerações média
e instantânea de um móvel

3ª UNIDADE
CONTEÚDOS
4.0 LEIS DE NEWTON
I E II, FORÇA DE
ATRITO E APLICAÇÕES DAS LEIS
DE NEWTON

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
4.0 LEIS DE NEWTON E APLICAÇÕES.
4.1 Analisa as forças que agem sobre um corpo em equilíbrio e determina: o modulo, a
direção e o sentido de uma dessas; ou outra grandeza física solicitada.
4.2 Aplica a lei da inércia para determinar o
estado de movimento de um corpo, em relação a um referencial.
4.3 Identifica e representa vetorialmente um
par de ação e reação com base na 3º lei
de Newton.
4.4 Diferencia os conceitos de MASSA e de
força PESO
4.5 Analisa um problema, identifica as diferentes forças que atuam no sistema e, aplicando as Leis de Newton, efetua os cálculos solicitados.
4.6 Compara sistemas de corpos (polia fixa,
polia móvel, plano inclinado e outros)
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através das Leis de Newton, considerando
parâmetros, tais como, massa, aceleração
e forças aplicadas nesses sistemas.
4.7 Identifica um referencial inercial ou um
referencial não inercial e analisa das forças que atuam num corpo, em ambos referenciais.
4.8 Analisa e identifica as relações de proporção direta e inversa entre grandezas: aceleração, massa e força resultante, baseado
no Princípio Fundamental da Dinâmica( 2ª
Lei de Newton).
4.9 Analisa uma situação física cotidiana e a
explica baseado nas Leis de Newton.
4.10 Identifica a existência da força de atrito,
analisando o estado de movimento do
corpo, e, aplicando as leis de Newton, efetua os cálculos solicitados.
4.11 Analisa a força Resultante (módulo, direção
e sentido) que atua num corpo e identifica o
tipo de movimento (MRU, MRUV e MV).
4.12 Identifica o tipo de força resultante (centrípeta ou tangencial) que atua em um móvel, através da análise do tipo de movimento descrito por ele, e efetua o cálculo
de: velocidades, forças e acelerações
4.13 Utiliza referencial não inercial para resolver problemas de dinâmica
5.0 CONSERVAÇÃO DA ENERGIA, TRABALHO
E POTÊNCIA
5.1 Calcula o trabalho realizado por uma
força constante sobre um corpo.
5.2 Compreende o conceito de Trabalho e o
utiliza no cálculo da energia necessária
para a realização de diferentes atividades
cotidianas
5.3 Calcula o Trabalho de uma força variável
efetuando o cálculo da área nos gráficos:
Força x deslocamento e Potência x tempo.
5.4 Analisa situações-problema e aplica o
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Teorema da Energia Cinética para calcular
grandezas tais como: deslocamento,
velocidade final, velocidade inicial, massa,
força e força resultante.
5.5 Entende o conceito de potência média e o
aplica para calcular a potência de uma
queda d´agua, a velocidade média de
móvel, o tempo de funcionamento de um
equipamento
e
outras
grandezas
relacionadas com esse conceito
5.6 Diferencia os conceitos de potência útil e
potência dissipada e calcula o rendimento
de motores e bombas em funcionamento.
5.7 Analisa o movimento de um corpo através
da interpretação dos gráficos da força em
função do deslocamento e/ou da Potência
em função do tempo.
5.8 Analisa as transformações de energia, em
sistemas físicos ideais utilizando o Princípio
de Conservação de Energia Mecânica.
5.9 Analisa as transformações de energia, em
sistemas físicos reais utilizando o Princípio
de Conservação de Energia.
5.10 Reconhece sistemas dissipativos e aplica o
Princípio da Conservação da Energia para
efetuar os cálculos solicitados.
5.11 Analisa, reconhecendo, as relações de
proporção direta e inversa entre as
grandezas: massa, energia cinética, energia
potencial, trabalho, tempo e potência, num
sistema conservativo ou não.
5.12 Relaciona o Trabalho da Força de Atrito
com o aquecimento de um corpo
provocando variação de temperatura ou
mudança de estado físico.
5.13 Aplica o princípio de conservação da
energia mecânica na solução de problemas
envolvendo sistemas conservativos.
5.14 Analisa o movimento de um corpo através
das variações das energias cinética e/ou
potencial.
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FILOSOFIA
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS
1. O que é a filosofia?
2. As primeiras grandes
respostas: mito e religião.

3. Filosofia e Ciência

4. Deduzindo e induzindo – instrumentos do
raciocínio humano.
5. Deduzindo e induzindo – instrumentos do
raciocínio humano.
6. Condições sociais
para o nascimento da
Filosofia

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
1.1 Compreende o que é filosofia e seu papel
na sociedade.
2.1 Relaciona à “ruptura” com o mito e o
início das atividades filosóficas.
2.2 Identifica os conceitos de mito, ciência,
tecnologia por meio da comparação entre
diversas formações sociais, na modernidade.
2.3 Compara a consciência mítica com a
consciência filosófica.
3.1 Diferencia Ciência de Filosofia.
3.2 Diferencia senso comum e interrogação
crítica.
3.3 Reflete sobre a importância da Filosofia
na construção do conhecimento humano.
3.4 Distingue verdade, mito e razão com base
no pensamento filosófico.
4.1 Reconhece o silogismo proposição, premissa, conclusão.
5.1 Identifica o método indutivo/ dedutivo.

6.1 Identifica as primeiras tentativas da filosofia no sentido de caracterizar o homem
como ser social.
6.2 Analisa o contexto histórico em que surgiu
a Filosofia.

MG-2018-guia do estudante-9º ano(0321022018)

68

2ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

7. Democracia, escravismo e imperialismo.

7.1 Identifica o surgimento da democracia.
7.2 Contrapõe a democracia atenienese aos
dias atuais.
7.3 Compreende os princípios da democracia
e do imperialismo.
7.4 Analisa as origens históricas da escravidão.

8. Sofistas, Sócrates e
Platão-tarefa e função
da Filosofia

8.1 Compreende a tese filosófica dos sofistas,
de Sócrates e de Platão.

9. Sofistas, Sócrates e
Platão- tarefa e função da Filosofia

9.1 Compreende a tese filosófica dos sofistas,
de Sócrates e de Platão.

10. Aristóteles

10.1 Compreende o pensamento de Aristóteles.
10.2 Relaciona o pensamento aristotélico à
modernidade.

11. Moral e ética

11.1 Reconhece leis, códigos de conduta, valores e costumes em seus diferentes graus
de formalização.
11.2 Reflete sobre o conceito e moral e ética.
11.3 Reconhece o conceito de moral e ética
em situações cotidianas.
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3ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

12. Kant, Bentham e
Stuart Mill

12.1 Identifica e critica aspectos relacionados
ao pensamento de cada filósofo.

13. Maquiavel

13.1 Compreende a filosofia de Maquiavel.
13.2 Analisa o impacto das concepções de
Maquiavel na atualidade.

14. Sujeito e objeto do
conhecimento

14.1 Analisa a importância do sujeito como
objeto de conhecimento.

16. Filosofia e crítica
social

16.1 Identifica aspectos da filosofia e da crítica
social.
16.2 Reflete sobre a importância da filosofia e
da crítica social.
16.3 Identifica elementos presentes nas trocas
econômicas e simbólicas.

GEOGRAFIA
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS
1. Globalização, redes
e fluxos, sociedade
de consumo.

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
1.1. Diferencia capitalismo do socialismo em
relação a aspectos econômicos, classes sociais e posse dos meios de produção.
1.2. Identifica e diferencia características do
capitalismo comercial, industrial e monopolista.
1.3. Compreende o fenômeno “globalização” e
identifica suas características na sociedade
contemporânea.
1.4. Descreve e compreende criticamente os
fluxos de informações, de capitais e de
mercadorias no espaço americano.
1.5. Opina acerca dos movimentos sociais que
questionam a globalização.
1.6. Localiza e caracteriza cidades globais.
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2. ONU: estrutura,
objetivos e os grandes desafios.

2.2. Compreende a divisão dos Estados-nações
em países do Norte e países do Sul.
2.3. Localiza e/ou caracteriza países do Norte e
do Sul por meio de análise cartográfica.
2.4. Caracteriza países desenvolvidos e subdesenvolvidos a partir do uso de diferentes
indicadores socioeconômicos.

3. EUA: natureza e
sociedade – Clima;
relevo; vegetação;
hidrografia; organização políticoadministrativa; formação estadunidense; fluxos migratórios.

3.1. Relaciona as formas de colonização dos
países americanos com seu desenvolvimento social e econômico.

4. EUA: a potência
mundial – Economia;
capitalismo; crises.

4.1. Constata o poderio militar estadunidense
como instrumento de dominação econômica.
4.2. Caracteriza a política externa dos EUA,
após os atentados de 11 de setembro de
2001.
4.3. Identifica o crescimento reduzido da população, o aumento do índice de pobreza, a
distribuição espacial e a questão do racismo como característica da população dos
EUA.

5. Canadá: natureza,
sociedade e os espaços geoeconômicos –
Colonização; clima;
relevo; vegetação;
população; economia; desenvolvimento humano.

5.1. Caracteriza a economia estadunidense
quanto à distribuição territorial por setores
da economia.
5.2. Caracteriza o Canadá em relação aos principais aspectos socioeconômicos.

6. Europa: diversidade
de paisagens e soci-

6.1. Caracteriza o espaço europeu (Localização,
relevo, hidrografia, penínsulas, ilhas, mares
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edades – Clima; relevo; vegetação; hidrografia; aspectos
demográficos (diversidade étnica e cultural, envelhecimento
da população, fluxos
migratórios, imigração); desenvolvimento social.

clima e vegetação).
6.2. Caracteriza a sociedade europeia, destacando a sua distribuição geográfica, seu
baixo crescimento demográfico, estrutura,
dinâmica econômica e fluxos migratórios.

2ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

7. Europa: evolução
histórica e regionalização – Contexto histórico de formação do
continente europeu;
evolução das divisões
políticoadministrativas da Europa; critérios de regionalização.

7.1 Compreende os antecedentes político econômicos na Nova Ordem Mundial neste início do
século XXI.
7.2 Compreende a relação entre a recuperação
econômica no pós-guerra da Europa e o seu
processo de regionalização.
7.3 Compreende alguns processos históricos
importantes do século passado – A Velha
Ordem Mundial e seus desdobramentos. O
fim do bloco soviético e seus desdobramentos e os conflitos étnico-religiosos separatistas do continente.

8. Europa: espaços
geoeconômicos e
formação da UE –
Europa Ocidental;
Europa Oriental;
contexto de formação da União Europeia; situação atual
do bloco.

8.1 Caracteriza a expansão da União Europeia
no contexto da Nova Ordem Mundial.
8.2 Compreende a formação dos principais
blocos econômicos na Europa e sua relação
com o mundo globalizado.
8.3 Identifica e analisa os principais conflitos
separatistas existentes na Europa.
8.4 Reconhece os principais entraves que a União Europeia enfrenta com a adesão dos novos membros e as pretensões de novos candidatos.
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9. Rússia: natureza,
espaço socioeconômico e BRICS – Clima; relevo; hidrografia; vegetação;
aspectos demográficos; panorama histórico (czarismo, Revolução Russa, formação da URSS, a URSS
e a Guerra Fria, fim
da União Soviética, a
Federação Russa e
sua participação no
BRICS).

9.1 Caracteriza a Ásia Setentrional, destacando
seus quadros naturais, humanos, políticos,
geopolíticos e econômicos.

10. Rússia: CEI e geopolítica – Constituição da Comunidade dos Estados Independentes; características do bloco; influência russa
sobre os membros
da CEI.

10.1 Relacionar a redefinição de fronteiras do
mapa político da Europa com, entre outras
coisas, a crise do socialismo e final da União Soviética; conhecer a Comunidade dos
estados independentes (CEI) e suas diversidades regionais.

11. Japão: tradição
tecnológica – Aspectos naturais
(clima, vegetação,
relevo, instabilidades sísmicas); demografia; evolução
econômica; atuação geopolítica.

11.2 e 12.2 Caracteriza o Sudeste Asiático, destacando a sua divisão política e regional, seus quadros naturais, humanos, políticos, geopolíticos e
econômicos.
11.3 e 12.3 Reconhecer os aspectos mais importantes do quadro natural (Localização, relevo, hidrografia, penínsulas, ilhas, mares, clima e vegetação), social e econômico do Extremo Oriente.
11.4 Conhece fatos histórico-geográficos de
relevância sobre a China e o Japão.
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12. China: emergência
de uma potência?
– Clima; relevo; hidrografia; vegetação; panorama
histórico; crescimento econômico;
aspectos demográficos; BRICS.

12.5 Reconhece o Japão como potência mundial, destacando sua organização socioeconômica e distribuição espacial.
12.4 Caracteriza a economia chinesa dentro do
contexto da globalização econômica.

3ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

13. Tigres Asiáticos:
crescimento e estabilidade – Contexto
do Pacífico; evolução histórica e econômica dos Tigres;
modelo de industrialização voltada
para o mercado externo; desenvolvimento social dos
Tigres; os Novos
Tigres Asiáticos.

13.1 Descreve as condições socioeconômicas
dos Tigres Asiáticos e relaciona seu crescimento econômico com a Guerra Fria e a
uma política intervencionista estatal.

14. Oceania: Círculo
de Fogo, Austrália,
Nova Zelândia.

14.1 Caracteriza o espaço natural da Oceania
(Localização, relevo, hidrografia, clima e
vegetação).
14.2 Caracteriza a população da Oceania,
destacando a sua distribuição geográfica,
seu baixo crescimento demográfico, estrutura, dinâmica econômica e fluxos migratórios.
14.3 Identifica a regionalização da Oceania e
suas características naturais.
14.4 Analisa a participação da Austrália e da
Nova Zelândia no comércio global.
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15. Regiões Polares –
Aspectos físicos;
Tratado Antártico;
aquecimento global
e os polos.

15.1 Caracteriza os espaços naturais das regiões polares (localização, relevo, clima, hidrografia e vegetação)
15.2 Reconhece a importância das regiões polares na influência dos climas do mundo.
15.3 Analisa a importância do Tratado da Antártida, bem como sua influência estratégica.
15.4 Identifica os interesses do Brasil na Antártida e a geopolítica global no entorno desse continente.
15.5 Diferencia os termos geográficos Lugar,
Região, Regionalizar, Etnia, Estado, Nação, Território e Globalização, além de
compreender suas devidas aplicações.

16. Um planeta sustentável: conflitos e
questões socioambientais.

16.1 Detecta os atuais problemas ambientais.
16.2 Avalia a nova questão demográfica e seus
desafios.

HISTÓRIA
1ª UNIDADE – FRENTE I
CONTEÚDOS

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

1. A Belle Époque europeia – Belle Époque;
processo de democratização vivido por nações europeias; organização dos trabalhadores; ciência; burguesia europeia.

1.1 Analisa a transição do século XIX para no
século XX no continente europeu.
1.2 Identifica e analisa o período da Belle
Époque.
1.3 Identifica os antecedentes da Primeira
Guerra Mundial.
1.4 Caracteriza a paz armada.

2. A Primeira Guerra e
seus reflexos – “Paz
Armada”; conflito bélico; acordos pósguerra e ascensão dos
EUA; “Anos Loucos” e
consumo; o cinema

2.1 Contextualiza a Primeira Guerra Mundial.
2.2 Relaciona Imperialismo e Primeira Guerra
Mundial.
2.3 Caracteriza as fases da Primeira Guerra
Mundial.
2.4 Percebe os elementos responsáveis pela
mudança de mentalidade nas primeiras
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expande o modo de
vida norte-americano;
queda da bolsa de
Nova York; políticas
de “bem-estar social”

3. As revoluções russas.

décadas do século XX.
2.5 Compreende a Segunda Guerra Mundial
como continuação da luta iniciada no século XIX.
2.6 Identifica os elementos responsáveis pela
ascensão estadunidense no pós-guerra.
2.7 Reflete sobre a situação das potências
industriais e dos países periféricos no período imediatamente posterior à I Guerra
Mundial.
2.8 Explica e analisa a crise de 1929.
2.9 Analisa as implicações da crise na perspectiva da instalação de estados intervencionistas.
2.10 Correlaciona a crise do início do século XX
com as do início do século XXI.
3.1 Reconhece a estrutura político-econômica
e social da Rússia pré-revolucionária no
contexto ocidental capitalista.
3.2 Identifica as classes sociais envolvidas no
processo revolucionário e seus interesses
específicos.
3.3 Analisa o papel dos movimentos de 1905
e de fevereiro de 1917 como evolução
das contradições inerentes no sistema.
3.4 Reflete sobre o papel da Revolução Bolchevique no cenário mundial.
3.5 Caracteriza a política econômica da Rússia no processo de consolidação do socialismo soviético.
3.6 Analisa a burocratização e a elitização do
Partido Comunista conduzido pelo Comitê
Central.
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HISTÓRIA
1ª UNIDADE – FRENTE II
CONTEÚDOS

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

1. E começa a República
– Primeira constituição
republicana; governos
militares; crise do encilhamento; república
do café com leite; delimitação de fronteiras; Movimento Tenentista e Revolução
de 1930

1.1 Analisa a Proclamação da República em
1889, enfocando seus atores.
1.2 Discute sobre o caráter golpista do movimento de 1889.
1.3 Identifica os grupos e as concepções de
República em disputa após a proclamação.
1.4 Analisa criticamente a formação dos símbolos republicanos.
1.5 Compreende criticamente o caráter liberal
da Constituição de 1891
1.6 Explica as bases políticas da luta entre
civis e militares no governo de Deodoro
da Fonseca e na 1ª parte da República
Velha.
1.7 Identifica o fenômeno do Encilhamento e
os seus resultados na economia brasileira.
1.8 Analise a Política dos Governadores como
um dos principais elementos da dominação oligárquica.
1.9 Explica como a Política dos Governadores
se desdobrou na política, do café-comleite.
1.10 Explica as relações entre o setor exportador em geral e o processo de industrialização.
1.11 Identifica como a Primeira Guerra Mundial prejudicou o café e incentivou a industrialização, simultaneamente.

2. Brasil e seus contrates
no início do século XX

2.1 Identifica os aspectos sócio-econômicos
nas causas das revoltas no campo e cidade.
2.2 Identifica os interesses dos grupos envolvidos nas revoltas.
2.3 Analisa criticamente as revoltas como lutas
pela cidadania na Primeira República.
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3. Ascensão e queda da
borracha - Início do
ciclo; período áureo;
decadência

3.1 Explica a economia da borracha na história da 1ª República.

4. Os 15 anos de Getúlio
Vargas na presidência

4.1 Identifica os fatores da crise da república
oligárquica
4.2 Caracteriza e analisa criticamente o fenômeno do tenentismo
4.3 Analisa a importância do Varguismo para
a burocratização estatal.
4.4 Correlaciona o Brasil agrário e urbano na
Era Vargas
4.5 Analisa os limites do Populismo em relação
à democratização do Estado brasileiro.

HISTÓRIA
2ª UNIDADE – FRENTE I
CONTEÚDOS

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

4. Ascensão do totalitarismo e Segunda
Guerra Mundial – O
que é totalitarismo?;
fascismo italiano; nazismo alemão; stalinismo soviético; Segunda Guerra Mundial; Estados Unidos e
Brasil na Guerra; o
uso da bomba atômica; acordos de paz; o
Pós-Guerra.

4.1 Caracteriza o fascismo.
4.2 Critica o fascismo.
4.3 Diferencia o fascismo italiano do fascismo
alemão.
4.4 Analisa o Tratado de Versalhes (1919) e
as consequências políticas, ideológicas,
econômicas e sociais na Alemanha pósguerra.
4.5 Compara nazismo e neonazismo.
4.6 Identifica os antecedentes da Segunda
Guerra Mundial.
4.7 Compreende as fases da guerra e seus
desdobramentos naquele contexto.
4.8 Identifica as medidas adotadas pelas
Conferências de paz durante e após a segunda guerra.
4.9 Identifica os efeitos da Segunda Guerra
Mundial para a humanidade

5. Guerra Fria e revoluções socialistas – As

5.1 Identifica os antecedentes da Guerra Fria
5.2 Compreende as fases da guerra e seus
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disputas ideológicas
dividem o mundo; o
poder dos meios de
comunicação de massa; corrida nuclear e
espacial; as “Guerras
Quentes” e a “Guerra
Fria”; expansão do socialismo na África e
Revoluções Chinesa e
Cubana.

desdobramentos naquele contexto.
5.3 Identifica os Planos de reestruturação
econômica, além das Alianças Militares.
5.4 Analisa o papel dos movimentos no século
XX.
5.5 Percebe a preocupação mundial em torno
das disputas ideológicas e beligerantes
entre capitalistas e socialistas.
5.6 Analisa a Revolução Cubana.
5.7 Reflete sobre os alcances da Revolução
Chinesa e a orientação política mantida
na contemporaneidade.

6. Independência da Ásia
e da África – O contexto do fim do neocolonialismo; a via pacífica; a via armada; o
Apartheid da África do
Sul; a descolonização
na Índia.

6.1 Analisa a Descolonização afro-asiática no
contexto da Guerra Fria.
6.2 Identifica os principais aspectos do processo de descolonização da África e da
Ásia.
6.3 Caracteriza e critica o regime do
Apartheid.
6.4 Analisa a importância de Mahatma Gandhi e Nelson Mandela para História mundial.
6.5 Analisa as nações africanas e asiáticas na
atualidade.

HISTÓRIA
2ª UNIDADE – FRENTE II
CONTEÚDOS

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

5. Brasil – Modernização
e Golpe Civil-Militar –
Liberalismo econômico
e democracia; a volta
e o suicídio de Vargas;
JK e os anos dourados; Bossa Nova, futebol e Ligas Camponesas; Golpe CivilMilitar

5.1 Identifica os principais aspectos dos governos liberais\populistas entre 19471964.
5.2 Analisa os aspectos econômicos dos governos populistas
5.3 Compreende os significados do segundo
governo de Getúlio Vargas.
5.4 Identifica as mudanças sociais e econômicos com a sociedade de consumo e ampliação dos meios de comunicação de
massa
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5.5 Analisa criticamente o papel dos militares
durante o período liberal
5.6 Identifica os campos ideológicos envolvidos durante o período
5.7 Caractetiza os principais aspectos sócioeconômicos a partir de 1960
5.8 Analisa criticamente as tensões durante os
governos de Jânio Quadros e João Goulart

HISTÓRIA
3ª UNIDADE – FRENTE I
CONTEÚDOS

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

7. Fim da Guerra Fria e
crise econômica mundial – A crise do socialismo soviético; Perestroika; luta pela democracia no Leste Europeu; neoliberalismo
e o fim das políticas
de “bem-estar social”.

7.1 Analisa os fatores que levaram ao fim da
União Soviética e o seu significado para o
mundo.
7.2 Diferencia o mundo da Guerra Fria daquele que nasceu com a queda do Muro
de Berlim e o fim da União Soviética.
7.3 Identifica e analisa a Perestroika e Glasnost.
7.4 Reflete sobre a realidade atual, caracterizada pelo fim da bipolaridade e pela crise dos ideais socialistas.

8. Conflitos no Oriente
Médio – Revolução islâmica no Irã; guerras
no Oriente Médio; israelenses e palestinos;
em busca da paz.

8.1 Analisa a criação do Estado de Israel no
contexto da Guerra Fria.
8.2 Caracteriza a Questão da Palestina.
8.3 Analisa o movimento da Intifada.
8.4 Relaciona os atentados do 11 de setembro, nos EUA, e a queda do regime Talibã, no Afeganistão.
8.5 Identifica e analisa os principais grupos
no Oriente Médio na atualidade.
8.6 Reflete sobre a realidade atual entre israelenses e palestinos.

9. Globalização, fundamentalismo e pobreza:
o mundo no século XXI
– O que é a globali-

9.1 Aponta e analisa algumas características
do quadro geopolítico nascido com o fim
da Guerra Fria.
9.2 Caracteriza o processo de globalização.
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zação?; blocos
econômicos; fundamentalismo: um problema para o mundo;
migrações; pobreza;
drogas e terror; as
questões ambientais.

9.3 Conceitua e critica o neoliberalismo.
9.4 Reflete sobre a geopolítica mundial na
atualidade.

HISTÓRIA
3ª UNIDADE – FRENTE II
CONTEÚDOS

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

6. Ditadura civil-militar
no Brasil e na América
Latina – As três fases
da ditadura; movimentos de contestação
e luta armada; milagre econômico; campanha pela anistia;
movimentos sociais,
sindicais e campanhas
pela redemocratização

6.1 Conceitua o termo Ditadura dentro do
contexto do período.
6.2 Identifica e conceitua os grupos envolvidos no golpe de 1964.
6.3 Analisa criticamente a estrutura política e
econômica pelos governos militares.
6.4 Critica o Golpe Militar e as violências
contra o Estado Democrático de Direito
no Brasil no século XX.
6.5 Compreende as diferenças entre Democracia Liberal, Ditadura Civil e Militar,
além do Nacionalismo exaltado no Brasil
no século XX.
6.6 Identifica as principais estruturas do sistema de repressão do Estado.
6.7 Identifica os campos ideológicos e suas
lutas.
6.8 Relaciona o crescimento econômico do
Brasil do século XXI com o referente ao
“Milagre Econômico Brasileiro”.
6.9 Analisa criticamente o processo de abertura política.
6.10 Identifica os grupos políticos envolvidos
no processo de anistia política.
6.11 Analisa criticamente os processos de Diretas-Já e a transição para o governo civil.
6.12 Analisa a Redemocratização e a permanência do conservadorismo na política
nacional
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7. Brasil do século XXI –
A redemocratização; a
Constituição; crises
econômicas; estabilidade econômica; desigualdade social:
uma marca de nosso
país; os direitos dos
grupos socialmente
excluídos; luta contra
a corrupção: uma responsabilidade de todos

7.1 Analisa a Nova República como uma
nova fase da democracia e de uma republica cidadã
7.2 Identifica os principais aspectos da Constituição de 1988.
7.3 Analisa criticamente o pluripartidarismo e
as eleições de 1989.
7.4 Identifica os principais aspectos dos planos econômicos e a luta contra a inflação.
7.5 Identificados principais aspectos envolvendo o impeachment de Collor
7.6 Analisa criticamente a criação do plano
Real na história econômica da República.
7.7 Conceitua o neoliberalismo como política
de Estado.
7.8 Identifica os principais aspectos do governo de FHC durante os dois mandatos.
7.9 Correlaciona os Governos de Fernando
Henrique Cardoso e Luís Inácio “Lula” da
Silva.
7.10 Identifica os principais aspectos do governo de Luís Inácio Lula da Silva
7.11 Analisa criticamente os programas sociais
e o modelo de desenvolvimento dos governos de Lula e Dilma.
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INGLÊS
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

I. READING (PRODUÇÃO DE LEITURA)
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)

O professor verificará se o aluno:

1.1 Seleção de idéias;

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

1.2 Implícitos;

1.3 Relações semânticolexicais;

MG-2018-guia do estudante-9º ano(0321022018)

83

1.4 Elementos coesivos e
o seu valor semântico no texto;
1.5 Estrutura do gênero
textual;

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

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

1.4 Infere em relação ao conteúdo/contexto a
partir do valor sintático-semântico de
elementos coesivos, reconhecendo seus
mecanismos básicos: retomada pronominal, repetição, substituição lexical.
1.5 Atribui sentidos aos textos, percebendo
suas funções sociais, reconhecendo a estrutura e características de diferentes gêneros textuais em prosa e/ou verso e os
aspectos tipológicos (narração, descrição,
argumentação/dissertação, exposição e
instrução).
1.6 Compreende o efeito de sentido, o valor
sintático-semântico de determinados fatos
linguísticos no texto.
1.7 Compreende a relação lógico-semântica
entre os argumentos de um texto causalidade, comparação, pontos positivos e
negativos, demonstração, analogia, método dedutivo e indutivo.
2.1 Reconhece as características de cada
tipologia textual.
2.2 Compreende a proposta do texto, planeja
e formula a resposta com linguagem
adequada à área do conhecimento que é
objeto da questão/avaliação a microestrutura.
2.3 Estrutura não só as partes de um texto
(introdução desenvolvimento e conclusão), mas também o raciocínio, construindo um plano para decidir sobre a tese,
os argumentos que sustentarão o ponto
de vista, refletindo que a estrutura vincula-se à coerência.
2.4 Avalia a progressão textual, observando a
soma de ideias novas que se vão adicionando umas às outras.
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3.0 STRUCTURE (FATOS
LINGUÍSTICOS)
3.1 Present Continuous

3.1 Aplica a estrutura correta das formas
verbais presente, past e future.

3.2 Simple past (Regular
and irregular verbs)

3.2 Analisa a estrutura do present continuous.
3.1.3 Apropria-se das regras que norteiam a
conjugação dos "statives verbs".
3.2.1 Aplica a estrutura correta do simple past
e distingue o tempo e a ação.
3.2.2 Analisa a estrutura do simple past em
textos.

3.3 Simple future and
simple conditional

3.3.1 Aplica a estrutura correta do simple future e simple conditional.

3.4 Present perfect; Usage of since, for, already, just, yet, never, ever

3.4.1 Analisa a estrutura do condicional e do
simple future.

3.5 Present perfect and
simple past; Definite
and indefinite actions

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

3.6 Present perfect continuous; How long
(information questions)

3.6.1 Reconhece diferenças entre as funções
adjetivas e pronominal.
3.4 Aplica a estrutura correta do simple past e
distingue o tempo e a ação.
3.5 Analisa a estrutura do present perfect
continuous.
3.6 Aplica os conhecimentos linguísticos estudados.
3.6.1 Reflete sobre os fatos linguísticos na
construção dos sentidos do texto.

4.0 VOCABULARY
4.1 Suffixes -ly, -en, -aI, tion, -ment

4.1.1 Identifica o processo de formação de
palavras por sufixação.

4.2 Noun phrases

4.2.1 Identifica a estrutura nominal em inglês
formada por modificador(es) + substantivo.
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4.3 Discourse Markers
4.4 Word Families

5.0 CONTEÚDOS
ATITUDINAIS

4.3.1 Reconhece o fenômeno linguístico de
algumas palavras em inglês e aplica-as
como estratégias de leitura.
4.4.1 Infere o sentido de uma palavra ou expressão considerando o seu universo ou
contexto temático e/ou estrutura morfológica.
5.0.1 Percebe e critica a realidade que o cerca com discernimento.
5.0.2 Revela interesse/busca pelo conhecimento.
5.0.3 Sabe ouvir, respeitar e compartilhar
diferentes opiniões, demonstrando habilidade de trabalhar / estar em grupo.
5.0.4 Desenvolve/exercita atitudes de interação, cooperação e solidariedade em
convívio coletivo, superando a indiferença, injustiça e a desqualificação.
5.0.5 Revela aceitação/respeito às diferenças
(de opinião, cultural, física, religiosa,
social, étnica, etc.), combatendo à privação e violação de direitos.
5.0.6 Demonstra auto-controle e concentração.
5.0.7 Valoriza a habilidade de autoanálise,
sinceridade/ honestidade e coerência.
5.0.8 Conscientiza-se sobre o preconceito
lingüístico existente em relação a certas
variedades como elemento determinante de “discriminação” de seus usuários.
5.0.9 Preocupa-se em exercitar o espírito de
liderança e administração de atividades
(datas, horários, divisão de tarefas, elaboração de material, seleção de recursos, etc.)
5.11 Exercita a ética nas diversas situações
envolvendo as relações interpessoais,
inclusive respeitando os direitos autorais.
5.12 Desenvolve o valor “não-violência”,
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5.13

5.14
5.15

5.16

6.0 ATIVIDADES DE
PESQUISA

6.1

6.2

através do uso adequado do tempo, do
dinheiro, da energia vital, do conhecimento, valorizando/respeitando a ecologia/meio ambiente.
Demonstra ser consciente de seu papel
de aluno, comportando-se adequadamente para o crescimento do grupo. Reconhecer a igualdade básica de pessoa
humana como sujeito de direitos, compreendendo que a sociedade é formada
por pessoas que pertencem a grupos
étnico-raciais distintos, que possuem
cultura e história próprias, igualmente
valiosas e que em conjunto constroem,
na nação brasileira, sua história.
Desconstruir por meio de questionamentos e análises criticas, objetivando
eliminar conceitos, ideias,
Refletir sobre a superação da indiferença, injustiça e desqualificação com que
os negros e povos indígenas e também
as classes populares são comumente
tratados.
Construir processos de afirmação de
identidades, de historicidade negada ou
distorcida, rompendo com imagens negativas forjadas por diferentes meios de
comunicação, contra negros e povos indígenas.
Constrói atividades de pesquisa utilizando técnicas para a obtenção de informações como questionários, entrevistas, observações, buscando descrever as características, propriedades ou relações existentes.
Utiliza os seguintes critérios da organização de ideias: Coerência / coesão / textualidade, ordenação dos argumentos,
grau de informatividade e hierarquização de ideias.
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6.3

Conhece os aspectos a serem avaliados
na microestrutura do texto: Fatos linguísticos, ortografia e apresentação formal.
6.4 Produz leitura de textos em gêneros diversos, considerando uma temática problemática de pesquisa delimitada, e a
necessidade de estabelecer um escopo
para ser pesquisado em livros, revistas,
internet.
6.5 Faz análise, síntese, comparação e avaliação de informações para investigar fatos que já tenham ocorrido, localizando
tempo, espaço, pessoa(s) e versões.
6.6 Faz uma analise crítica caracterizada
pela investigação na qual se estabelece
hipótese, examina e analisa fatos existentes e sintetiza as evidencias dentro de
um modelo teórico estabelecido.
6.7 Utiliza o método descritivo e analítico
para abordar/ comparar fato(s) em estudo, apresentando informações sobre
como o(s) referido(s) ocorreu(rão).
6.8 Analisa os dados, informações sobre o
caso em estudo para avaliar o mérito de
alguma pratica programa ou evento.
6.9 Pesquisa em site da internet com roteiros
contendo questões especificadas e critérios, observando o que compõe uma
Web-Quest:
Introdução
/
Tarefa/Processo delimitação das etapas da
tarefa / Recursos/Avaliação/ Conclusão.
6.10 Desenvolve, a partir de uma mediação,
procedimentos acadêmicos para elaboração de projetos de pesquisa.
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2ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

I. Reading (produção de
Leitura)
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)

O professor verificará se o aluno:

1.1 Seleção de idéias;

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

1.2 Implícitos;

1.3 Relações semânticolexicais;
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1.4 Elementos coesivos e
o seu valor semântico no texto;
1.5 Estrutura do gênero
textual;

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

2.0 PRODUÇÃO TEXTUAL
A) Análise da estrutura
do gênero textual. /
Organização de ideias
e dos aspectos tipológicos: narrar, relatar,
dissertar / argumentar, expor e descrever
B) Planejamento do texto:
a partir da compreensão da proposta.
C) Escrita e restruturação
do texto.
3.0 STRUCTURE (FATOS
LINGUÍSTICOS)
3.7 Past perfect; Past
action with WHEN
and simple past

1.4. Infere em relação ao conteúdo/contexto a
partir do valor sintático-semântico de elementos coesivos, reconhecendo seus mecanismos básicos: retomada pronominal,
repetição, substituição lexical.
1.5. Atribui sentidos aos textos, percebendo
suas funções sociais, reconhecendo a estrutura e características de diferentes gêneros textuais em prosa e/ou verso e os aspectos tipológicos (narração, descrição,
argumentação/dissertação, exposição e
instrução).
1.6. Compreende o efeito de sentido, o valor
sintático-semântico de determinados fatos
linguísticos no texto.
1.7. Compreende a relação lógico-semântica
entre os argumentos de um texto causalidade, comparação, pontos positivos e negativos, demonstração, analogia, método
dedutivo e indutivo.
2.1. Reconhece as características de cada tipologia textual.
2.2. Compreende a proposta do texto, planeja
e formula a resposta com linguagem adequada à área do conhecimento que é objeto da questão/avaliação a microestrutura.
2.3. Estrutura não só as partes de um texto
(introdução desenvolvimento e conclusão),
mas também o raciocínio, construindo um
plano para decidir sobre a tese, os argumentos que sustentarão o ponto de vista,
refletindo que a estrutura vincula-se à coerência.
2.4. Avalia a progressão textual, observando a
soma de ideias novas que se vão adicionando umas às outras.
3.7 Reconhece as diferentes ideias expressas
pelos verbos modais.
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3.8 If clauses (The first
and the second conditional)
3.9 If clauses (The third
condition)
3.10 Relative pronouns

3.11 Reflexive pronouns

4.0 VOCABULARY
4.1 Suffixes -ly, -en, -aI, tion, -ment
4.2 Noun phrases
4.3 Discourse Markers
4.4 Word Families

5.0 CONTEÚDOS ATITUDINAIS

3.7.1 Aplica a estrutura correta do Past action
with WHEN and simple past e distingue o
tempo e a ação.
3.8.1 Analisa a estrutura condicional em textos.
3.9.1 Reflete sobre os usos do “if clauses” e os
aplica em situações adequadas.
3.10.1 Aplica as funções dos pronomes relativos
em situações diferenciadas.
3.10.2 Identifica as palavras que garantem a
coesão do texto.
3.11 Aplica as funções dos pronomes recíprocos
em situações diferenciadas e adequadas
de uso.
4.1.1 Identifica o processo de formação de
palavras por sufixação.
4.2.1 Identifica a estrutura nominal em inglês
formada por modificador(es) + substantivo.
4.3.1 Reconhece o fenômeno linguístico de
algumas palavras em inglês e aplica-as
como estratégias de leitura.
4.4.1 Infere o sentido de uma palavra ou expressão considerando o seu universo ou
contexto temático e/ou estrutura morfológica.
5.0.1 Percebe e critica a realidade que o cerca
com discernimento.
5.0.2 Revela interesse/busca pelo conhecimento.
5.0.3 Sabe ouvir, respeitar e compartilhar diferentes opiniões, demonstrando habilidade
de trabalhar / estar em grupo.
5.0.4 Desenvolve/exercita atitudes de interação,
cooperação e solidariedade em convívio
coletivo, superando a indiferença, injustiça e a desqualificação.
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5.0.5 Revela aceitação/respeito às diferenças
(de opinião, cultural, física, religiosa, social, étnica, etc.), combatendo à privação
e violação de direitos.
5.0.6 Demonstra auto-controle e concentração.
5.0.7 Valoriza a habilidade de autoanálise,
sinceridade/ honestidade e coerência.
5.0.8 Conscientiza-se sobre o preconceito lingüístico existente em relação a certas variedades como elemento determinante de
“discriminação” de seus usuários.
5.0.9 Preocupa-se em exercitar o espírito de liderança e administração de atividades (datas,
horários, divisão de tarefas, elaboração de
material, seleção de recursos, etc.)
5.11 Exercita a ética nas diversas situações
envolvendo as relações interpessoais, inclusive respeitando os direitos autorais.
5.12 Desenvolve o valor “não-violência”, através do uso adequado do tempo, do dinheiro, da energia vital, do conhecimento, valorizando/respeitando a ecologia/meio ambiente.
5.13 Demonstra ser consciente de seu papel
de aluno, comportando-se adequadamente para o crescimento do grupo. Reconhecer a igualdade básica de pessoa
humana como sujeito de direitos, compreendendo que a sociedade é formada
por pessoas que pertencem a grupos étnico-raciais distintos, que possuem cultura
e história próprias, igualmente valiosas e
que em conjunto constroem, na nação
brasileira, sua história.
5.14 Desconstruir por meio de questionamentos e análises criticas, 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.
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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 povos indígenas.
6.0 ATIVIDADES DE
PESQUISA

6.1 Constrói atividades de pesquisa utilizando
técnicas para a obtenção de informações
como questionários, entrevistas, observações, buscando descrever as características, propriedades ou relações existentes.
6.2 Utiliza os seguintes critérios da organização de ideias: Coerência / coesão / textualidade, ordenação dos argumentos, grau
de informatividade e hierarquização de
ideias.
6.3 Conhece os aspectos a serem avaliados na
microestrutura do texto: Fatos linguísticos,
ortografia e apresentação formal.
6.4 Produz leitura de textos em gêneros diversos, considerando uma temática problemática de pesquisa delimitada, e a necessidade de estabelecer um escopo para ser
pesquisado em livros, revistas,internet.
6.5 Faz análise, síntese, comparação e avaliação de informações para investigar fatos
que já tenham ocorrido, localizando tempo, espaço, pessoa(s) e versões.
6.6 Faz uma analise crítica caracterizada pela
investigação na qual se estabelece hipótese, examina e analisa fatos existentes e sintetiza as evidencias dentro de um modelo
teórico estabelecido.
6.7 Utiliza o método descritivo e analítico para
abordar/ comparar fato(s) em estudo,
apresentando informações sobre como o(s)
referido(s) ocorreu(rão).
6.8 Analisa os dados, informações sobre o
caso em estudo para avaliar o mérito de
alguma pratica programa ou evento.
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6.9 Pesquisa em site da internet com roteiros
contendo questões especificadas e critérios,
observando o que compõe uma WebQuest: Introdução / Tarefa / Processo delimitação das etapas da tarefa / Recursos /
Avaliação / Conclusão.
6.10 Desenvolve, a partir de uma mediação,
procedimentos acadêmicos para elaboração de projetos de pesquisa.

3ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

I. READING (PRODUÇÃO DE LEITURA)
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)

O professor verificará se o aluno:

1.1 Seleção de idéias;

1.1. Compreende, analisa, relaciona, interpreta
e critica as ideias de um texto, selecionando as que são significativas e refletindo
sobre valores humanos/ contexto sóciohistórico.
1.2. Infere uma afirmação implícita num texto a
partir de “pistas” linguísticas e/ou contexto,
reconhecendo e diferenciando marcas decorrentes de ideologia de valores e interesses dos seus produtores.
1.3. Avalia a propriedade do uso dos recursos
semânticos (relações de aproximação ou
oposição de sentido, gradação, campo
semântico, atenuação, metáfora, eufemis-

1.2 Implícitos;

1.3 Relações semânticolexicais;
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1.4 Elementos coesivos e
o seu valor semântico no texto;
1.5 Estrutura do gênero
textual;

1.6 Fatos lingüísticos na
construção do texto;
1.7 Relações lógico argumentar

2.0 PRODUÇÃO TEXTUAL
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 compreen-

mo, hipérbole, ironia) como recursos expressivos no texto.
1.3.1. Avalia a propriedade/função argumentativa do uso dos recursos lexicais (jogos
metafóricos e metonímicos, sinonímia,
antonímia, hiponímia, hiperonímia, repetição) como recursos expressivos, em
função da estratégia argumentativa do
autor.
1.4. Infere em relação ao conteúdo/contexto a
partir do valor sintático-semântico de elementos coesivos, reconhecendo seus mecanismos básicos: retomada pronominal,
repetição, substituição lexical.
1.5. Atribui sentidos aos textos, percebendo
suas funções sociais, reconhecendo a estrutura e características de diferentes gêneros textuais em prosa e/ou verso e os aspectos tipológicos (narração, descrição,
argumentação/dissertação, exposição e
instrução).
1.6. Compreende o efeito de sentido, o valor
sintático-semântico de determinados fatos
linguísticos no texto.
1.7. Compreende a relação lógico-semântica
entre os argumentos de um texto causalidade, comparação, pontos positivos e negativos, demonstração, analogia, método
dedutivo e indutivo.
2.1. Reconhece as características de cada tipologia textual.
2.2. Compreende a proposta do texto, planeja
e formula a resposta com linguagem adequada à área do conhecimento que é objeto da questão/avaliação a microestrutura.
2.3. Estrutura não só as partes de um texto
(introdução desenvolvimento e conclusão),
mas também o raciocínio, construindo um
plano para decidir sobre a tese, os argumentos que sustentarão o ponto de vista,
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são da proposta.
C) Escrita e restruturação
do texto.

refletindo que a estrutura vincula-se à coerência.
2.4. Avalia a progressão textual, observando a
soma de ideias novas que se vão adicionando umas às outras.

3.0. STRUCTURE (FATOS
LINGUÍSTICOS)

3.12.1 Avalia a progressão textual, observando
a soma de ideias novas que se vão adicionando umas às outras.
3.12.2 Identifica e usa as expressões idiomáticas para compreender situações diversas.
3.13 Diferencia o uso dos quantificadores
quanto aos substantivos contáveis e incontáveis.
3.14 Aplica a estrutura correta do “passive
voice Infinitive and gerund” e distingue o
tempo e a ação.
3.15.1 Analisa a estrutura do “indirect questions”.
3.15.2 Aplica a estrutura correta “Indirect
questions” e distingue o tempo e a
ação.
3.16.1 Analisa e aplica os modos verbais.
3.16.2 Analisa a estrutura do “modal verbs”.
3.16.3 Identifica as funções dos modos verbais
e os aplica no texto.

3.12 Games – Answer
with agreement to
remark
3.13 Answer with
agreement to remark.
3.14 Passive voice
Infinitive and gerund.
3.15 Indirect questions

3.16 Modal verbs.

4.0 VOCABULARY
4.1 Suffixes -ly, -en, -aI, tion, -ment
4.2 Noun phrases
4.3 Discourse Markers
4.4 Word Families

4.1.1 Identifica o processo de formação de
palavras por sufixação.
4.2.1 Identifica a estrutura nominal em inglês
formada por modificador(es) + substantivo.
4.3.1 Reconhece o fenômeno linguístico de
algumas palavras em inglês e aplica-as
como estratégias de leitura.
4.4.1 Infere o sentido de uma palavra ou expressão considerando o seu universo ou
contexto temático e/ou estrutura morfológica.
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5.0 CONTEÚDOS ATITUDINAIS

5.0.1 Percebe e critica a realidade que o cerca
com discernimento.
5.0.2 Revela interesse/busca pelo conhecimento.
5.0.3 Sabe ouvir, respeitar e compartilhar diferentes opiniões, demonstrando habilidade de trabalhar/ estar em grupo.
5.0.4 Desenvolve/exercita atitudes de interação, cooperação e solidariedade em
convívio coletivo, superando a indiferença, injustiça e a desqualificação.
5.0.5 Revela aceitação/respeito às diferenças
(de opinião, cultural, física, religiosa, social, étnica, etc.), combatendo à privação
e violação de direitos.
5.0.6 Demonstra autocontrole e concentração.
5.0.7 Valoriza a habilidade de autoanálise,
sinceridade/ honestidade e coerência.
5.0.8 Conscientiza-se sobre o preconceito linguístico existente em relação a certas variedades como elemento determinante de
“discriminação” de seus usuários.
5.0.9 Preocupa-se em exercitar o espírito de
liderança e administração de atividades
(datas, horários, divisão de tarefas, elaboração de material, seleção de recursos, etc.)
5.11 Exercita a ética nas diversas situações
envolvendo as relações interpessoais, inclusive respeitando os direitos

6.0 ATIVIDADES DE
PESQUISA

6.1 Constrói atividades de pesquisa utilizando
técnicas para a obtenção de informações
como questionários, entrevistas, observações, buscando descrever as características, propriedades ou relações existentes.
6.2 Utiliza os seguintes critérios da organização de ideias: Coerência / coesão / textualidade, ordenação dos argumentos, grau
de informatividade e hierarquização de
ideias.
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6.3 Conhece os aspectos a serem avaliados na
microestrutura do texto: Fatos linguísticos,
ortografia e apresentação formal.
6.4 Produz leitura de textos em gêneros diversos, considerando uma temática problemática de pesquisa delimitada, e a necessidade de estabelecer um escopo para ser
pesquisado em livros, revistas, internet.
6.5 Faz análise, síntese, comparação e avaliação de informações para investigar fatos
que já tenham ocorrido, localizando tempo, espaço, pessoa(s) e versões.
6.6 Faz uma analise crítica caracterizada pela
investigação na qual se estabelece hipótese, examina e analisa fatos existentes e sintetiza as evidencias dentro de um modelo
teórico estabelecido.
6.7 Utiliza o método descritivo e analítico para
abordar/ comparar fato(s) em estudo,
apresentando informações sobre como o(s)
referido(s) ocorreu(rão).
6.8 Analisa os dados, informações sobre o
caso em estudo para avaliar o mérito de
alguma pratica programa ou evento.
6.9 Pesquisa em site da internet com roteiros
contendo questões especificadas e critérios, observando o que compõe uma WebQuest:Introdução / Tarefa/Processo delimitação das etapas da tarefa / Recursos/Avaliação/ Conclusão.
6.10 Desenvolve, a partir de uma mediação,
procedimentos

MG-2018-guia do estudante-9º ano(0321022018)

98

LÍNGUA PORTUGUESA
1ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

PRODUÇÃO DE LEITURA
(Unidades I, II e III)
1. Linha teóricometodológica:
Produção de Leitura
(Compreensão, interpretação, crítica e
Intertextualidade)
1.0 Produção de Leitura
(Compreensão/Análise, Interpretação, Crítica
e Intertextualidade)

O/A professor/a verificará se o/a aluno/a:

1.1 Seleção de ideias
significativas/ organização de ideias
(ideia central e outras que a fundamentem).

1.1.1. Compreende, analisa, relaciona, interpreta e critica as ideias de um texto, selecionando as que são significativas, observando os fatores da textualidade/organização de ideias: COERÊNCIA
/COESÃO (Estruturação lógico semântica de um texto para que palavras e frases componham um todo significativo
para os interlocutores); PROGESSÃO
(Soma/ordenação de ideais sem repetição); CONTINUIDADE (Ligação entre as
ideias); GRAU DE INFORMATIVIDADE,
refletindo
sobre
valores
humanos/contexto sócio-histórico.
1.1.2. Expressa-se oralmente, com clareza,
entonação e articulação de ideias adequadas, revelando os conceitos básicos
da textualidade: coerência e coesão textual.
1.1.3. Participa em situações de intercâmbio
oral que requeiram: ouvir com atenção,
intervir sem sair do assunto tratado,
formular e responder perguntas, expli-

MG-2018-guia do estudante-9º ano(0321022018)

99

car e ouvir explicações, manifestar e
acolher opiniões, adequar as colocações
às intervenções precedentes, propor temas.
1.1.4. Analisa e interpreta no contexto de interlocução reconhecendo recursos expressivos das linguagens, adequando o
discurso ao nível de conhecimento prévio de quem ouve, adequando a linguagem às situações comunicativas
mais formais que acontecem na escola
para apresentar exposição oral com a
mediação da/o professor/a, usando suporte escrito.
1.1.5. Compreende a ORALIDADE como uma
prática social interativa que se apresenta sob variados gêneros textuais, observando os elementos que compõem as
marcas da oralidade: a) Linguísticos
(repetição, correção, tomada de turno
de fala, hesitação, reiteração, truncamento, variedade linguística); b) Nãolinguístico (gestos, expressões faciais,
corporais); c) Prosódicos (entonação,
pausa, tons de voz, alongamento de
vogais, ritmo, velocidade, ênfase).
1.1.6. Intertextualiza com linguagens diversas,
construindo esclarecimentos a respeito
de equívocos quanto a uma identidade
humana universal.
1.2 Implícitos (pressupostos, subentendidos, ideologia,
polifonia, intertextualidade), inferências, fatos e opiniões, contextualidade, características de estilo, variações linguísticas.

1.2.1

Infere uma afirmação implícita num
texto a partir de “pistas” linguísticas
e/ou contexto, reconhecendo e diferenciando marcas decorrentes de ideologia
de valores e interesses dos seus produtores.
1.2.2. Relaciona, na compreensão do texto,
informações com conhecimentos prévios
e do senso comum, identificando situações de ambiguidade ou ironia, opini-
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1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.
1.2.8.

1.2.9.

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

Relações semântico-lexicais: (sinonímia, antonímia,
conotação, polissemia e denotação
e variações linguísticas.

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

1.4

Elementos coesivos
e seu valor semântico no contexto
(mecanismos de
textualização; coesão nominal e verbal);

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

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

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

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

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

2. PRODUÇÃO DE TEXTO
2.1 Construção do texto
e tipos textuais –
Narração e descrição

2.1.1 Identifica, a partir da semântica verbal e
do comportamento linguístico, os tipos
textuais narrativos e descritivos.
2.1.2 Reconhece os elementos linguísticos que
concorrem na construção da coerência e
da coesão de um texto narrativo ou descritivo.

MG-2018-guia do estudante-9º ano(0321022018)

104

2.2 Elementos essenciais
da narração – Foco
narrativo e Personagens.
2.3 Elementos essenciais
da narração – Tempo, espaço e enredo.

2.2.1 Analisa o tipo textual, reconhecendo:
- o aspecto tipológico NARRAR como
representação de uma mimese de ação
através de criação de enredo no domínio
do verossímil. (Cultura literária ficcional)
1.1.2 Identifica os elementos essenciais da
narração.
1.1.3 Produz textos narrativos com encadeamento temporal, progressão de fatos,
com enredo estruturado e verossímil.

2.4 O gênero Conto

2.4.1 Produz textos que apresentam como conteúdo o relato de fatos vivenciados por
personagens, organizados numa determinada sequência de tempo e espaço,
optando pela polifonia mais adequada
(discurso direto e/ou indireto).
2.4.2 Produz textos, garantindo a verossimilhança, articulando adequadamente tipo
de narrador, foco narrativo, características e ações das personagens e aspectos
do ambiente (tempo e espaço) com o tema e enredo estabelecidos (seres, paisagens, ambientes e objetos).
2.4.3 Compreende a tipologia narrativa e a
reconhece no gênero conto.
2.4.4 Reconhece as características estáveis do
gênero conto: domínio discursivo, perfil
dos interlocutores, finalidade, linguagem,
estrutura composicional.

2.5 Tipos textuais – a
Argumentação e a
injunção

2.5.1 Identifica, a partir da semântica verbal, os
tipos textuais: injunção e argumentação.
2.5.2 Diferencia textos injuntivos de argumentativos, a partir da percepção da estrutura
verbal.
2.5.3 Reconhece os gêneros injuntivos e argumentativos pela sequência tipológica e
organização linguística.
2.5.4 Identifica marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.
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2.5.5 Localiza informações no texto e infere
pressupostos e subentendidos.
2.6 Textos de injunção –
Receita e manual de
instrução
FATOS LINGUÍSTICOS (GRAMÁTICA)
3.1 Variantes linguísticas (reflexão durante o processo).

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

3.

3.2 Concordância verbal e nominal (reflexão durante o processo e durante o
estudo, na terceira
unidade, do conteúdo)
3.3 Linguagem e comunicação – Conotação e denotação;
Figuras de linguagem I e II.

3.4 Morfologia – Elementos mórficos:
processos de formação das palavras

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 combinação de 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 pessoa.
3.3.1 Reconhece o valor expressivo das figuras
de linguagem em textos literários e nãoliterários.
3.3.2 Reconhece a figura de sintaxe como
recursos de expressão criados com base
na construção sintática das frases.
3.3.3 Identifica as figuras sonoras e semânticas
como recursos expressivos e estilísticos
na construção do texto.
3.3.4 Produz poemas para O PALAVRA VIDA
explorando as figuras de linguagem como recursos estilísticos.
3.4 .1 Identifica o morfema como a menor
unidade portadora de sentido de uma
palavra.
3.4.2 Reconhece o radical como um morfema
que informa sobre o sentido básico da
palavra.
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3.4.3 Reconhece os afixos (prefixos e sufixos)
como morfemas que se juntam ao radical, modificando o seu sentido básico e
derivando novas palavras.
3.4.4 Identifica a vogal temática como um
morfema que sucede o radical de verbos
e nomes. Em verbos, indica a conjugação a que eles pertencem.
3.4.5 Identifica o tema como um morfema que
é formado pelo radical somado à vogal
temática.
3.4.6 Reconhece as desinências enquanto morfemas que se colocam após o radical de
nomes e de verbos.
3.4.7 Compreende que as desinências nominais informam sobre o gênero e o número dos nomes e as desinências verbais, o
modo, o tempo, o número e a pessoa
dos verbos.
3.4.8 Compreende que há, na língua portuguesa, muitos processos pelos quais as
palavras se formam. Entre eles, os mais
comuns são a derivação (prefixal, sufixal,
parassintética, prefixal e sufixal, regressiva e imprópria) e a composição (por justaposição e por aglutinação).
3.4.9 Reconhece que inúmeros radicais gregos
e latinos também participam da formação de palavras, como primeiro ou como
segundo elemento da composição (hibridismo).
3.4.10 Reconhece a redução como um dos
processos de formação de palavras que
consiste em reduzi-las com o objetivo de
economizar tempo e espaço na comunicação falada e escrita.
3.4.11 Reconhece os empréstimos e as gírias
como outros meios de enriquecimento
vocabular muito explorados.
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3.5 Orações coordenadas/períodos compostos por coordenação

3.5.1. Percebe que as orações coordenadas
sindéticas têm relação com outra oração
do período e classifica-se de acordo
com o valor semântico da conjunção
que a introduz.
3.5.2. Reconhece, nas conjunções coordenadas, o papel dos operadores argumentativos estruturantes do tipo sobretudo
ARGUMENTATIVO.

4. ORTOGRAFIA
– Desafios ortográficos: plural dos substan-

4.1. 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.
4.2. Faz reflexão sobre cada desafio ortográfico estudado, exercitando o regrado, o
não-regrado e a imagem mental, apropriando-se da escrita adequada das palavras, segundo a convenção oficial.
4.3. Reconhece que ao empregar substantivo
compostos no plural, há regras que devem ser observadas: pluralizam- se as palavras variáveis (substantivos, adjetivos e
numerais ordinais) e não se pluraliza as
invariáveis (verbos e advérbios); quando
as palavras se ligam por de, do, só se
pluraliza a primeira palavra; quando as
palavras são repetidas ou representam
onomatopeias, só se pluraliza a segunda;
4.4. Compreende que algumas regras devem
ser seguidas, ao pluralizar adjetivos compostos: ao pluralizar adjetivos compostos,
apenas o último elemento vai para o plural; os adjetivos compostos que se referem a cores são invariáveis, quando um
dos elementos é substantivo;

tivos e adjetivos compostos;
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5. LITERATURA
5.1 Obra literária:
I UNIDADE
Livro: “AS MARCAS
DA CIDADE”
Autor: Aleiton
Fonseca
Editora: Curamurê

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 O que é arte? - Diversas manifestações
artísticas. (Cap. 1)

5.2. Faz estudo do texto literário: relações
entre produção literária e processo social,
procedimentos de construção e recepção
de textos.

5.3 Introdução ao estudo da Literatura –
Conceito; Linguagem; Funções da literatura (Cap. 2)

5.3. Produz leitura de texto literário: interpretação e representação do mundo para fortalecimento dos processos de identidade e
cidadania.
5.1.1 Compreende o conceito de arte.
5.1.2 Reconhece as diversas formas de arte.
5.3.1 Reconhece o valor expressivo das figuras
de linguagem em textos literários e nãoliterários.
5.3.2 Reconhece a figura de sintaxe como
recursos de expressão criados com base
na construção sintática das frases.
5.3.3 Identifica as figuras sonoras e semânticas
como recursos expressivos e estilísticos
na construção do texto, inferindo seus
sentidos.
5.3.4 Infere o sentido de uma palavra no texto.

5.4 Figuras de linguagem. (Cap. 3)
5.4. Linguagem literária.
(Cap. 4)

5.4.1 Compreende a função social do texto
literário, sua finalidade artística e sua
importância na construção de valores
humanos.

5.5. Prosa e poesia.
(Cap.5)

5.5.1 Reconhece nos movimentos artísticos
semelhanças e diferenças.
5.5.2 Classifica o texto literário de acordo com
o contexto sócio histórico.
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5.6.1 Compreende a linguagem social das
cantigas de amigo.
5.6.2 Diferencia cantigas de amigo das cantigas de amor a partir do contexto social
de produção.
6. ATITUDINAL

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 desqualificação.
6.5. Revela aceitação/respeito às diferenças
(de opinião, cultural, física, religiosa, social, étnica etc.), combatendo a privação
e a violação de direito autoral.
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.
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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 direito, 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. Desconstrói por meio de questionamentos
e análises criticas, objetivando eliminar
conceitos, ideias.
6.15. Reflete sobre a superação da indiferença,
injustiça e desqualificação com que os
negros e povos indígenas e também as
classes populares são comumente tratados.
6.16. Constrói processos de afirmação de identidades, de historicidade negada ou distorcida, rompendo com imagens negativas forjadas por diferentes meios de comunicação, contra negros e povos indígenas.
7. Pesquisa
7.1 Organização de
ideias para pesquisa

7.1.1. Seleciona no mínimo duas fontes diferentes que tratam sobre o mesmo tema
a ser pesquisado. Sublinha as ideias
significativas. Escolhe as que podem ser
as ideias núcleo dos parágrafos a serem escritos. Escolhe ideias sublinhadas
que poderão fundamentar cada ideia
núcleo.
7.1.2. Retoma as ideias selecionadas sem
fazer cópia e escreve sua própria redação, observando os seguintes critérios
da organização de ideias (macroestrutura do texto):
a) Coerência/coesão/textualidade (pa-
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7.1.3.

7.2 Pesquisa descritiva

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

lavras 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
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
Realiza atividades de pesquisa utilizando técnicas para a obtenção de informações como questionários, entrevistas,
observações, buscando descrever as características, propriedades ou relações
existentes.
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.
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
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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
socioeconomicoambiental.
7.6.2. Identifica o problema e formula a pergunta a partir da observação de fenômenos, eventos e fatos.
7.6.3. Realiza um tipo de investigação, geralmente em laboratório, onde há manipulação de variáveis que possibilitam
o estudo da relação causa/efeito, trabalhando com observação, 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

MG-2018-guia do estudante-9º ano(0321022018)

114

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 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 tem-
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po 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

PRODUÇÃO DE LEITURA
(idem unidade I)
2. PRODUÇÃO DE TEXTO
2.1 Planos de texto para
respostas de questões discursivas

2.1.1
2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.2 Crônica narrativa

2.2.1

2.2.2

Identifica a partir da semântica verbal
(comandos verbais) o problema e/ou situações propostas.
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).
Escolhe um modo ou método de abordagem da situação, observando a organização de ideias/textualidade (macroestrutura).
Formula a resposta em linguagem adequada à área do conhecimento que é
objeto da questão, observando os aspectos gramaticais (microestrutura).
Identifica, na crônica narrativa, o motivo
da crônica, a narração do fato, a reflexão crítica sobre o fato narrado e a variedade linguística adequada à situação
de comunicação.
Reconhece, no gênero, o aspecto tipológico NARRAR.
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2.3 Notícia

2.2.3

Produz crônica narrativa, apresentando
os elementos essenciais à estrutura do
gênero: a reflexão crítica sobre o assunto e a linguagem adequada ao gênero
e ao contexto.

2.3.1

Identifica, na notícia, o aspecto tipológico RELATAR e os aspectos linguísticos
que estruturam o gênero.
Produz uma notícia com lead, desenvolvendo o corpo da notícia, o olho, a legenda e a imagem.

2.3.2

2.4 Reportagem

2.4.1

Produz uma reportagem, estabelecendo
conexões entre o fato central, normalmente enunciado no lead, e fatos paralelos, por meio de citações, trechos de
entrevistas, bases informativas, dados
estatísticos e fotográficos.

2.5 Diário e blog

2.5.1

Identifica, nos gêneros digitais, a finalidade, o contexto discursivo, os aspectos
linguísticos composicionais, a variedade linguística adequada à situação comunicativa.

2.7 Produções livres
Gêneros textuais
que podem, também estar interligados aos projetos:
crônica narrativa e
argumentativa,
anúncio publicitário,
debate regrado público contraargumentação), notícia,
carta, texto teatral
escrito e poema.

2.6.1

Produz textos de acordo com a finalidade proposta e com a situação comunicativa, com autonomia, coesão, clareza
e progressão.
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3.

FATOS LINGUÍSTICOS (GRAMÁTICA)
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

3.2.1 Compreende o princípio linguístico que
orienta a combinação de palavras na
frase, considerando a concordância em
gênero e número, entre o substantivo e
seus determinantes.

3.3. Período composto
por subordinação/orações subordinadas substantivas/orações substantivas reduzidas.

3.3.1 Reconhece que a oração subordinada
substantiva tem valor de substantivo e
exerce, em relação à outra oração, a
função de sujeito, objeto direto, objeto
indireto, predicativo, complemento nominal e aposto.

3.4. Sintaxe – Termos
sintáticos aplicados
ao estudo das orações subordinadas
adjetivas; Orações
subordinadas adjetivas.

3.4.1 Reconhece o pronome relativo como a
palavra que exerce papel fundamental
nas interações verbais, uma vez que evidenciam a pessoa do discurso, expressa
pelas formas sociais de tratamento e
substitui, acompanha ou retoma palavras
e orações já expressas.
3.4.2 Percebe a contribuição dada pelo pronome relativo à garantia da síntese, clareza, coerência e coesão do texto.
3.4.3 Reconhece que o pronome relativo inicia
uma oração adjetiva, exercendo uma
função sintática na oração adjetiva,
exercendo uma função sintática na oração a que pertence.
3.4.4 Reconhece a existência das orações subordinadas s adjetivas com valor de adjetivo, por cumprirem o papel de determinantes de um substantivo (nome ou
pronome) antecedente.
3.4.5 Compreende que as orações subordina-
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das adjetivas restritivas restringem ou
particularizam o sentido de um nome(substantivo ou pronome) antecedente, ao qual se ligam, na escrita, sem vírgulas.
3.4.6 Percebe que as orações subordinadas
adjetivas explicativas acrescentam ao antecedente uma informação que já é de
conhecimento do interlocutor; assim, generalizando ou universalizando o sentido
do antecedente. Na escrita, aparecem
entre vírgulas.
3.5. Sintaxe – Termos
sintáticos aplicados
ao estudo das orações subordinadas
adverbiais; Orações
subordinadas adverbiais

3.5.1 Reconhece que a oração subordinada
adverbial tem valor de advérbio (ou locução adverbial) e, por isso, exerce, em
relação ao verbo da oração principal, a
função de adjunto adverbial.
3.5.2 Percebe que as orações subordinadas
adverbiais estabelecem relações lógicas e
coesivas importantes na construção de
sentido de um texto, inserindo noções de
tempo, finalidade, condição, concessão
ou, ainda, estabelecendo comparação,
concomitância ou relações de causa inconsequência entre dois fatos.
3.5.3 Reconhece que a pontuação contribui
para tornar mais preciso o sentido que
se quer dar ao texto.
3.5.5 Compreende que as orações subordinadas adverbiais são separadas da principal por vírgula, se vierem antepostas ou
intercaladas a esta ou reduzidas.

3.6 Sintaxe – Orações
reduzidas e período
misto

3.6.1 Reconhece a existência das orações subordinadas adverbiais, adjetivas e substantivas na forma reduzida; portanto,
com o verbo no infinitivo, no gerúndio
ou no particípio.
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4. ORTOGRAFIA

5. LITERATURA
5.1. Obra literária:
II UNIDADE
Livro: O Diário de Anne
Frank
Autora: Anne Frank
Edição: Atualizada

4.1

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.

5.1.1 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.
5.1.2 Faz estudo do texto literário: relações
entre produção literária e processo social, procedimentos de construção e recepção de textos.
5.1.3 Produz leitura de texto literário: interpretação e representação do mundo para
fortalecimento dos processos de identidade e cidadania.

5.2. O que é interpretação literária? (Cap.
6)

5.2.1 Analisa as particularidades da linguagem literária, em relação às demais linguagens.
5.2.2 Analisa as concepções medievais de arte,
comparando os critérios de valor constituídos.
5.2.3 Identifica os gêneros literários.
5.2.4 Diferencia gêneros literários clássicos de
modernos.

5.3. Gêneros literários
clássicos e modernos. (Cap. 7 e 8)

5.3.1 Observar os primeiros registros literários
do Renascimento contemplando seu valor histórico.

5.4. Funções da linguagem (Cap. 9)

5.4.1 Conhece a Literatura do Classicismo e
seu contexto
5.4.2 Percebe a transição entre os estilos de
época introduzindo o estilo Clássico como contraponto a Idade Média.
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5.5. A função poética da
linguagem. (Cap.
10)

5.5.1 Concebe as diferentes características de
cada estilo de época.

5.6. Noções de teoria do
verso – conceito de
metrificação. (Cap.
11)

5.6.1 Conhece o gênero Crônicas de Viagem e
sua Literatura Informativa.
5.6.2 Conhece a Literatura de Catequese e seu
contexto.
5.6.3 Compreende os registros literários do
1500 relacionados ao contexto histórico
do Descobrimento.

6. ATITUDINAL

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 desqualificação.
6.5. Revela aceitação/respeito às diferenças
(de opinião, cultural, física, religiosa, social, étnica etc.), combatendo a privação
e a violação de direito autoral.
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, in-
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clusive 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 direito, 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. Desconstrói por meio de questionamentos
e análises criticas, objetivando eliminar
conceitos, ideias.
6.15. Reflete sobre a superação da indiferença,
injustiça e desqualificação com que os
negros e povos indígenas e também as
classes populares são comumente tratados.
6.16. Constrói processos de afirmação de identidades, de historicidade negada ou distorcida, rompendo com imagens negativas forjadas por diferentes meios de comunicação, contra negros e povos indígenas.
7. Pesquisa
7.1 Organização de
ideias para pesquisa

7.1.1. Seleciona no mínimo duas fontes diferentes que tratam sobre o mesmo tema
a ser pesquisado. Sublinha as ideias
significativas. Escolhe as que podem ser
as ideias núcleo dos parágrafos a serem escritos. Escolhe ideias sublinhadas
que poderão fundamentar cada ideia
núcleo.
7.1.2. Retoma as ideias selecionadas sem
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7.1.3.

7.2 Pesquisa descritiva

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

fazer cópia e escreve sua própria redação, observando os seguintes critérios
da organização de ideias (macroestrutura do texto):
a) Coerência/coesão/textualidade (palavras e frases compõem um todo
significativo para os 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
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
Realiza atividades de pesquisa utilizando técnicas para a obtenção de informações como questionários, entrevistas,
observações, buscando descrever as características, propriedades ou relações
existentes.
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.
Analisa os dados coletados em uma
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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 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
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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
socioeconomicoambiental.
7.6.2. Identifica o problema e formula a pergunta a partir da observação de fenômenos, eventos e fatos.
7.6.3. Realiza um tipo de investigação, geralmente em laboratório, onde há manipulação de variáveis que possibilitam
o estudo da relação causa/efeito, trabalhando com observação, 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
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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 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)

3ª UNIDADE
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

Linha teóricometodológica:
1. Produção de Leitura
(idem Unidade 1)
2.0 PRODUÇÃO DE TEXTO
2.1 Plano de texto para
respostas de 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).
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2.2 Elementos da argumentação

2.2.1 Identifica os elementos linguísticos estruturantes do tipo ARGUMENTATIVO.
2.2.2 Reconhece, nos gêneros discursivos,
carta, crônica, artigo e editorial, o TIPO
ARGUMENTATIVO como predominante.

2.3 Carta argumentativa

2.3.1 Produz um a carta argumentativa, defendendo uma tese sobre um problema
atual, de forma pessoal, utilizando a variedade padrão da língua, empregando e se apropriando das características
estáveis do gênero.

2.4 Artigo de opinião

2.4.1 Produz um artigo de opinião, defendendo uma tese sobre um problema
atual, de forma impessoal, utilizando a
variedade padrão da língua e empregando as características estáveis do gênero.

2.5 Editorial

2.5.1 Produz um editorial, defendendo uma
tese sobre um problema atual, de forma
impessoal, utilizando a variedade padrão da língua e empregando as características estáveis do gênero.

2.6 Crônica argumentativa

2.6.1 Produz uma carta argumentativa, defendendo uma tese sobre um problema
atual, de forma pessoal, utilizando a
variedade da língua adequada à situação e empregando as características
estáveis do gênero.

2.7 Produções livres

2.7.1 Produz gêneros textuais que podem
estar interligados aos projetos: crônica,
carta de leitor/carta denúncia, resenha
crítica, texto teatral, anúncio publicitário, notícia, entrevista, poema e narrativas ficcionais diversas.
2.7.2 Produz textos, considerando as funções
sociais, atribuições de sentidos, caracte-
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rísticas dos gêneros, da estrutura e organização de idéias e os aspectos tipológicos.
3.

FATOS LINGUÍSTICOS (GRAMÁTICA)
3.1 Variações linguísticas
(reflexão durante o
processo
3.2 Concordância verbal

3.3 Regência nominal

3.4 Regência verbal

3.5 Estudo da crase
3.6. Colocação pronominal

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 combinação de palavras na
frase, considerando a concordância do
verbo com o sujeito, em número e pessoa.
3.2.2 Estabelecer relação entre as partes de
um texto a partir de mecanismos de
concordância verbal e nominal.
3.3.1 Compreende o princípio linguístico que
orienta a combinação de palavras na
frase, considerando a regência do nome nas conexões frasais.
3.3.2 Identifica
as
relações
sintáticosemânticas na construção coesiva do
texto.
3.4.1 Compreende o princípio linguístico que
orienta a combinação de palavras na
frase, considerando a regência do verbo nas conexões frasais.
3.4.2 Identifica
as
relações
sintáticosemânticas na construção coesiva do
texto.
3.5.1 Emprega o sinal indicativo de crase.
3.6.1 Reconhece os pronomes pessoais e os
verbos que os solicitam com alvo.
3.6.2 Emprega a ênclise, a próclise e a mesóclise em situações adequadas de comunicação.
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4. ORTOGRAFIA
– Desafios ortográficos:
• adjetivos pátrios;

4.1.

4.2.

4.3.

5. LITERATURA
5.1 Obra literária:
III UNIDADE
Livro: Capitães de
Areia
Autor: Jorge Amado
Editora: Companhia
das Letras
Edição de bolso

5.1.

5.2. Estilos de época:
estudo das escolas literárias. (Cap. 12)

5.2.

5.3. Noções de Literatura
comparada:
 Intertextualidade entre escolas literárias.
 Intertextualidade na
mesma escola literária.
Intertextualidade
com outras artes.
(Cap. 12, 13, 14,
15 e 16)

Ortografia - Faz reflexão sobre cada
desafio ortográfico estudado, exercitando o regrado, o não regrado e a imagem mental, apropriando-se da escrita
adequada das palavras, segundo a
convenção oficial.
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.
Reconhece o adjetivo pátrios como
aquele que indica a nacionalidade ou o
lugar de origem do ser a quem se refere.
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.

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.
5.1.1. Analisa a concepção de arte Barroca,
observando os contextos históricos.
5.1.2. Diferencia o Cultismo do Conceptismo.
5.1.3. Percebe a transição entre os estilos de
época introduzindo o estilo Árcade
como contraponto ao Barroco
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5.1.4 Conhece a Literatura Árcade e seus
principais autores
5.1.5 Conhece e analisa o Arcadismo, em
suas diferentes nacionalidades, como
um movimento artístico de grande expressão cultural.
5.1.6 Situa na linha do tempo os principais
movimentos literários.
5.1.7 Reconhece as principais características
estilísticas e sociais que caracterizam
uma escola literária.
5.2.1 Faz estudo do texto literário: relações
entre produção literária e processo social, procedimentos de construção e recepção de textos.
5.2.2 Compara textos literários, apontando
distinções e semelhanças temáticoestilísticas, concepções de mundo e de
sujeito, decorrentes do momento histórico de produção.
5.2.3 Lê e interpreta diversos textos literários,
a partir de pistas linguísticas e discursivas, levantando pressupostos e subentendidos na produção literária.
5.2.4 Conhece e identifica relações dialógicas
textuais entre a obra literária e obras de
arte.
5.2.5 Articula o contexto sociocultural e histórico aos pressupostos estéticos da literatura.
5.2.6 Faz estudo comparativo de textos com
produções de outros momentos histórico-literários, apontando distinções e
semelhanças temático-estilísticas, concepções de mundo e de sujeito, decorrentes do momento histórico de produção.
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6. ATITUDINAL

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 desqualificação.
6.5. Revela aceitação/respeito às diferenças
(de opinião, cultural, física, religiosa,
social, étnica etc.), combatendo a privação e a violação de direito autoral.
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 pes-
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soa humana como sujeito de direito,
compreendendo que a sociedade é
formada por pessoas que pertencem a
grupos étnico-raciais distintos, que possuem cultura e história próprias, igualmente valiosas e que em conjunto constroem, na nação brasileira, sua história.
6.14. Desconstrói por meio de questionamentos e análises criticas, objetivando eliminar conceitos, ideias.
6.15. Reflete sobre a superação da indiferença, injustiça e desqualificação com que
os negros e povos indígenas e também
as classes populares são comumente
tratados.
6.16. Constrói processos de afirmação de
identidades, de historicidade negada ou
distorcida, rompendo com imagens negativas forjadas por diferentes meios de
comunicação, contra negros e povos indígenas.
7. Pesquisa
7.1 Organização de ideias para pesquisa

7.1.1. Seleciona no mínimo duas fontes diferentes que tratam sobre o mesmo tema a ser pesquisado. Sublinha as
ideias significativas. Escolhe as que
podem ser as ideias núcleo dos parágrafos a serem escritos. Escolhe ideias
sublinhadas que poderão fundamentar cada ideia núcleo.
7.1.2. Retoma as ideias selecionadas sem
fazer cópia e escreve sua própria redação, observando os seguintes critérios da organização de ideias (macroestrutura do texto):
a) Coerência/coesão/textualidade
(palavras e frases compõem um
todo significativo para os interlocutores- articulação de ideias com
clareza e objetividade).
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7.1.3.

7.2 Pesquisa descritiva

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.3 Pesquisa Bibliográfica

7.3.1.

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
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
Realiza atividades de pesquisa utilizando técnicas para a obtenção de informações como questionários, entrevistas, observações, buscando descrever as características, propriedades ou
relações existentes.
Observa, registra por escrito e descreve fato(s) ou fenômeno(s) de uma
determinada realidade sem manipulálo(s): um levantamento visando à
apresentação de informações sobre
uma determinada realidade e seu contexto.
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.
Produz leitura de textos em gêneros
diversos, considerando uma temática/
problemática de pesquisa delimitada,
e a necessidade de estabelecer um es-
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7.3.2.

7.4 Pesquisa Histórica

7.4.1.

7.4.2.

7.4.3.

7.4.4.

7.5 Pesquisa Filosófica

7.5.1.

copo para ser pesquisado em livros,
revistas, internet.
Desenvolve atividade de pesquisa
cumprindo critérios estabelecidos,
atendendo à temática/ ao problema
apresentando os fenômenos / informações, o contexto a ser pesquisado e
identificando autores.
Realiza análise, síntese, comparação e
avaliação de informações para investigar fatos que já tenham ocorrido, localizando tempo, espaço, pessoa(s) e
versões.
Utiliza o método descritivo e analítico
para abordar/ comparar fato(s) em
estudo, apresentando informações sobre como o(s)
referido(s) ocorreu
(ram).
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.
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.
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.
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7.6 Pesquisa experimental

7.7 Estudo de caso

7.8 WEB-QUEST

7.6.1. Identifica, aplica, avalia as etapas do
método científico, processos/ procedimentos que contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas da
ordem socioeconomicoambiental.
7.6.2. Identifica o problema e formula a
pergunta a partir da observação de
fenômenos, eventos e fatos.
7.6.3. Realiza um tipo de investigação, geralmente em laboratório, onde há
manipulação de variáveis que possibilitam o estudo da relação causa/efeito, trabalhando com observação, 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 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.
7.8.1. Pesquisa em site da internet com roteiros contendo questões especificadas e
critérios, observando o que compõe
uma Web-Quest:
a) Introdução (orientação sobre ativi-
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dade 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).
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
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atividades a serem cumpridas)
i) O Orçamento – (quanto custará a
pesquisa)
j) As Referências – (as fontes consultadas: as efetivamente utilizadas e
citadas)

MATEMÁTICA
1ª UNIDADE – FRENTE 1
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

1.0 Potenciação
– Potência em R –
Propriedades da potenciação – Potenciação com variáveis.

1.1 Aplica as propriedades da potenciação.
1.2 Calcula e simplifica expressões utilizando
definições e propriedades da potenciação.
1.3 Escreve números em notação científica.
1.4 Efetua cálculos com números escritos em
notação científica.

2.0 Radiciação-Calculo
da raiz enésima de
um número-Valor
absoluto - Potenciação com expoentes
racionais

2.1 Extrai a raiz enésima de um número real.
2.2 Aplica corretamente as propriedades dos
radicais.
2.3 Reconhece radicais semelhantes.
2.4 Calcula a potência de um número com
expoente fracionário.

3.0 Radiciação: Redução
de radicais ao mesmo
índice.
Operações com radicais – Racionalização de denominadores.

3.1
3.2
3.3
3.4

Reduz radicais a um mesmo índice.
Identifica radicais semelhantes
Efetua as operações com radicais
Racionaliza denominadores.
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1ª UNIDADE – FRENTE 2
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

1.0 Segmentos Proporcionais.
Razão e proporção –
Teorema de Tales –
Feixe de paralelas –
Tales nos triângulos.

1.1 Identifica segmentos proporcionais.
1.2 Calcula a razão de semelhança.
1.3 Utiliza a propriedade fundamental da
proporção na determinação da medida
de segmentos proporcionais.
1.4 Reconhece um feixe de paralelas e nele
aplica o teorema de tales na determinação da medida de segmentos.
1.5 Identifica segmentos proporcionais em
triângulos e determina suas medidas.

2.0 Teorema da Bissetriz

2.1 Reconhece a bissetriz interna de um triângulo, estabelece proporcionalidade entre
lado e segmento.
2.1 Usa o teorema da bissetriz interna na
determinação de medidas desconhecidas.
2.2 Reconhece a bissetriz externa de um triângulo,
2.3 Usa o teorema na determinação de medidas desconhecidas.

3.0 Semelhança Polígonos semelhantes –
Semelhança de Triângulos – Teorema
da Semelhança – casos de semelhança.

3.1 Identifica polígonos semelhantes através
da proporcionalidade de seus lados.
3.2 Identifica triângulos semelhantes.
3.3 Identifica ângulos correspondentes semelhantes
3.4 Identifica lados homólogos.
3.5 Determina a razão de semelhança
3.6 Determina a medida de lados desconhecidos.
3.7 Usa o teorema fundamental da semelhança na resolução de problemas e na
determinação de incógnitas.
3.8 Reconhece cada caso de semelhança de
triângulos usa na identificação de triângulos semelhantes e na resolução de problemas.
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2ª UNIDADE – FRENTE 1
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

4.0 Equação do 2º grau.
Definição – coeficientes – equações
completas e incompletas – Resolução
de equações incompletas – resolução de
equações completas.

4.1. Define e identifica equação do segundo
grau bem como seus coeficientes.
4.2. Verifica, por meio de substituição na
equação, se um dado número é ou não
solução da equação dada.
4.3. Reconhece equações do 2º grau completas e incompletas.
4.4. Resolve diversos tipos de equações escolhendo, em cada caso, a técnica resoluta
mais adequada.
4.5. Resolve problemas com discriminante .

5.0 Relações entre as
raízes e os coeficientes de uma equação
do 2º grau (ax2 +
bx + c = 0).

5.1. Obtém, caso existam em R, a soma e o
produto das raízes de uma equação do 2º
grau sem resolvê-la.
5.2. Aplica as relações na resolução de problemas.
5.3. Aplica as relações para escrever uma
equação de 2º grau quando são conhecidas as suas raízes.
6.1. Usa a fatoração e reduz ao segundo grau
equações
6.2. Identifica e resolve equações irracionais.
Estabelece as condições de existência e
faz a verificação.

6.0 Equação redutível a
uma equação do segundo grau – equações irracionais

7.0 Sistemas e problemas de equações do
segundo grau.

7.1. Resolve sistema de equações de 1º e 2º
grau usando o método mais adequado.
7.2. Resolve problemas por meio de equação
ou sistemas de equações.
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2ª UNIDADE – FRENTE 2
CONTEÚDOS
4. Teorema de Pitágoras
Relações métricas no
triângulo retângulo.

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

5. Aplicações do Teorema de Pitágoras

5.1.

5.2.

6. Perpencilularidade

6.1.

6.2.

Identifica os elementos no triângulo retângulo.
Deduz o Teorema de Pitágoras.
Aplica o Teorema de Pitágoras na resolução de problemas.
Deduz as relações métricas.
Aplica as relações métricas na resolução
de problemas.
Estabelece relações e aplica o teorema
de Pitágoras em figuras planas como: o
quadrado, o triângulo equilátero, o triângulo isósceles, o retângulo, o trapézio
isósceles e retângulo e o losango.
Reconhece que constrói um triângulo
retângulo quando une um ponto da circunferência às extremidades do diâmetro e nele aplica o teorema de Pitágoras.
Identifica perpendicularidade em: ângulo reto, retas perpendiculares, altura de
triângulo, mediatriz, projeção se um
ponto sobre uma reta,
Usa esse conhecimento na estratégia da
resolução de problemas.
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3ª UNIDADE – FRENTE 1
CONTEÚDOS

INDICADORES DE APRENDIZAGEM

8.0 Relação Binária –
Plano Cartesiano –
Par ordenada – Produto Cartesiano –
Relação Binária

8.1. Identificas o plano cartesiano como um
sistema ortogonal que divide o plano em
quatro quadrantes.
8.2. Reconhece o par ordenado como um
ponto no plano
8.3. Localiza pares ordenados no plano cartesiano.
8.4. Identifica simetrias no plano
8.5. Determina o produto cartesiano entre
dois conjuntos não vazios.
8.6. Reconhece a relação binária como um
subconjunto de um produto cartesiano.
8.7. Identifica numa relação binária o conjunto de partida e o de chegada, o domínio,
o contra domínio e o conjunto imagem.

9.0 Noções de funções.

9.1. Identifica uma função.
9.2. Determina os pares ordenados de uma
função.
9.3. Resolve problemas que envolvem funções.
9.4. Reconhece uma função através da análise gráfica.
9.5. Determina domínio e imagem de uma
função algébrica e graficamente.
9.6. Identifica funções crescentes e decrescentes.
9.7. Determina a imagem de um elemento do
domínio.

10. Função Afim

10.1. Define, identifica, destaca coeficientes e
classifica.
10.2. Reconhece graficamente e constrói o
gráfico
10.3. Identifica a função linear e a função
identidade.
10.4. Determina a raiz ou zero da função
10.5. Discute o sinal da função afim.

MG-2018-guia do estudante-9º ano(0321022018)

142

11. Função Quadrática

11.1. Define e função quadrática.
11.2. Escreve a função quadrática na forma
canônica
11.3. Determina as coordenadas do vértice
da parábola.
11.4. Determina as raízes ou zeros se eles
existirem.
11.5. Identifica os pontos de máximo ou de
mínimo da função. Estuda a concavidade da parábola.
11.6. Discute o sinal da função quadrática e
resolve inequações.

12. Noções de Probabilidade e Estatística.

12.1. Usa os conceitos de Espaço amostral,
amostra e evento e calcula a probabilidade de um evento acontecer.
12.2. Faz a análise de dados, constrói e analisa gráficos, calcula medidas de tendência central.

3ª UNIDADE – FRENTE 2
CONTEÚDOS
7.0 Trigonometria

INDICADORES DE APRENDIZAGEM
7.1. Determina o seno, o cosseno e tangente
de um ângulo agudo no triângulo retângulo, quando são dadas as medidas de
seus lados.
7.2. Utiliza a tabela de razões trigonométricas.
7.3. Aplica razões trigonométricas no triângulo-retângulo para resolver problemas.
7.5. Deduz seno, cosseno e tangente dos
ângulos notáveis de 30°, 45°, e 60°.
7.4. Deduz a lei dos senos.
7.5. Aplica a lei dos senos num triângulo
qualquer.
7.6. Deduz a lei dos cossenos.
7.7. Aplica a lei dos cossenos num triângulo
qualquer.
7.8. Aplica a lei dos senos e a lei dos cossenos para resolver problemas.
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8.0 Relações métricas na
Circunferência.

8.1. Identifica os elementos da circunferência,
8.2. Calcula o perímetro ou comprimento da
circunferência.
8.3. Calcula a potência de um ponto interior
à circunferência.
8.4. Calcula a potência de um ponto exterior
a circunferência.

9.0 Polígonos Regulares.

9.1. Identifica polígonos regulares.
9.2. Identifica em cada polígono regular seus
elementos, propriedades.
9.3. Calcula perímetro e área de polígonos
regulares.
9.4. Identifica polígonos regulares inscrito e
circunscrito em circunferência bem como,
identifica o raio da circunferência inscrita
e o raio da circunferência circunscrita.

10. Áreas de figuras
planas

10.1. Transforma corretamente as unidades
utilizadas para medir superfícies.
10.2. Utiliza corretamente as fórmulas na
resolução de problemas.
10.3. Calcula a área de figuras planas como:
quadrado, retângulo, triângulo, paralelogramo, losango, trapézio, Hexágono
regular.
10.4. Calcula a área do círculo.
10.5. Calcula área de regiões sombreadas.
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