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ESCOLA DA FAZENDA - PLANOS DE ENSINO 

(ADAPTAÇÃO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020) 

 

Plano de Ensino da EFAZ em “Regime Especial de Atividades Escolares Não Presenciais” 

(Resolução CEE/SC nº 009/2020) – 1º Semestre – Atividades Escolares Não Presenciais 

ENSINO REMOTO DE EMERGÊNCIA 

 O presente instrumento pedagógico visa atender aos quesitos legais apresentados na 

forma de Parecer CEE/SC nº 179/2020, que dispõe sobre as orientações ao cumprimento da 

carga horária mínima anual, prevista na Lei de Diretrizes e Bases (LDB), decorrentes das 

medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 

13.979, de 6 de fevereiro de 2020, devendo estar em consonância com o que dispõe o regime 

especial de atividades não presenciais no Sistema Estadual de Educação de Santa Catarina e a 

Resolução CEE/SC nº 009, de 19 de março de 2020. 

 Para tanto, a Escola da Fazenda, no corrente ano, redistribui os conteúdos anuais, antes 

divididos em três módulos educativos (trimestres), condensando-os em dois semestres. O 

primeiro semestre abarcando o período de Isolamento Social e seus desdobramentos, com 

“atividades escolares não presenciais”, identificados no supracitado parecer (CEE/SC nº 

179/2020). 

Seguindo os mesmos pressupostos educacionais expressos em nosso PPP (Projeto 

Político Pedagógico), a Equipe Pedagógica reafirma o foco de seu trabalho na formação social de 

nossos estudantes, sabendo que o conhecimento escolar ganha vida nas relações sociais, sendo, 

neste momento, a comunicação digital nossa ferramenta primordial para realizar esta interação. 

Os três grandes Eixos Teórico-Metodológicos da Efaz se mantêm como norteadores das 

escolhas didáticas; são eles: Astronomia e o avanço das Ciências; Vida e Evolução; 

Historicidade do Ser Social. Tanto na Educação Infantil como no Ensino Fundamental, assuntos 

perpassados por estas abordagens ganham expressividade entre estudantes, motivando 
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pesquisas e trabalhos escolares. Tais Eixos visam articular a apropriação das noções centrais ao 

desenvolvimento humano sobre: Espaço, Tempo, Vida e Sociedade. 

No ambiente virtual de aprendizagem buscaremos ao longo das próximas semanas ampliar 

a articulação entre os conhecimentos das áreas de ensino e as Atividades Integradas nas 

Turmas/Salas. 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

Resguardadas as especificidades de cada faixa etária, o modelo didático da Efaz para o 

trabalho pedagógico em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) segue o roteiro a seguir: 

- Publicação de Atividades de estudo e exercitação no AVA Classroom, plataforma aberta do 

google (https://classroom.google.com/u/0/c/NTM5Mzk2NjEwMTZa); valendo-se dos recursos 

didáticos regulares (Agenda Escolar; Caderno Efaz; livros didáticos; livros de literatura); 

 - Publicação de audiovisuais produzidos por nossa Equipe; audiovisuais já disponíveis nos 

canais virtuais de comunicação da Efaz(https://www.efaz.com.br/); audiovisuais disponíveis em 

canais educativos e documentários pertinentes; 

- Videoaulas síncronas (ao vivo) por meio do HangoutsMeet;  

- Gravações de aulas expositivas com explicações conceituais e procedimentais, a serem 

publicadas nas Salas Virtuais em forma de sínteses das videoaulas; 

- Produção de material didático (vídeos explicativos; powerpoint; áudios MP3; textos) com 

sínteses de conceitos da grade curricular; 

- Correio eletrônico para supressão de dúvidas (professor@efaz.com.br). 

AVALIAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL 

Durante este período de Isolamento Social, para o acompanhamento da aprendizagem, 

serão consideradas as observações realizadas pelos professores e professoras acerca da 

participação de estudantes nas situações postadas nas Salas Virtuais; a qualidade, frequência e 

prazo de entrega das Atividades; a interação nas aulas virtuais síncronas; as apresentações orais 

realizadas nas aulas virtuais síncronas; quiz e formulários; produção de textos e gravações em 

vídeo e áudio de exposições estudantis.  No retorno às atividades regulares presenciais, 

avaliações diagnósticas individuais serão realizadas para levantamento das necessidades de 
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recuperações, para que nenhum estudante sofra prejuízos por conta de possíveis dificuldades de 

acesso regular ao ambiente virtual de aprendizagem. 

Lembramos que os Planos de Ensino regulares para o ano letivo de 2020 estão 

disponíveis na íntegra no Sítio Virtual da Efaz: www.efaz.com.br 

Abaixo seguem, por Turma/Ano Escolar, os Objetivos de Aprendizagem, expressos por 

meio dos Indicadores de Avaliação, selecionados para este semestre (considerando os já 

introduzidos no período presencial, entre 17 de fevereiro e 16 de março). 

 

TURMA: EDUCAÇÃO INFANTIL 1 

LINGUAGENS, CIÊNCIAS HUMANAS E DA NATUREZA 

Objetivos: manter o vínculo entre professores e estudantes por meio das plataformas virtuais; 

praticar quantificação e comparação; explorar a oralidade, gestos e movimentos, a musicalidade, 

os sentimentos; explorar o acompanhamento de narrativas e o entendimento de enredos; 

aproximar a noção de antes e depois; explorar as transformações advindas com as mudanças de 

estação; observar as características de alguns seres vivos e identificá-los. 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do Ser 

Social 

Atenção e 

interação 

Ouve e interage com as demais pessoas de seu 

entorno nos diálogos. 

Historicidade do Ser 

Social / Astronomia 

e o avanço das 

Ciências 

Comparação Utiliza vocabulário matemático sobre quantidade e 

comparações (maior, menor, grande, pequeno, mais, 

menos, pouco, muito). 

Historicidade do Ser 

Social 

Atenção e 

interação 

Participa de modo interessado, envolvendo-se nas 

atividades escolares. 

Historicidade do Ser 

Social / Astronomia 

Ordem numérica 

e quantificação 

Conta adequadamente um a um, reproduzindo a 

sequência numérica até 20. 
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e o Avanço das 

Ciências / Vida e 

Evolução 

Representação 

gráfica e 

memória 

Realiza registros (desenhos, pinturas, composições 

com recortes) sobre vivências e enredos. 

Historicidade do Ser 

Social / Vida e 

Evolução 

Repertório 

musical 

Reproduz cantigas de memória. 

Historicidade do Ser 

Social 

Expressão e 

linguagem visual 

Pratica diferentes movimentos gestuais e produz 

marcas gráficas. 

Historicidade do Ser 

Social / Astronomia 

e o avanço das 

Ciências / Vida e 

Evolução 

Recurso gráfico Manipula diferentes objetos e materiais, explorando 

suas características, propriedades e possibilidades de 

manuseio, entrando em contato com formas de 

expressão artísticas. 

Historicidade do Ser 

Social 

 

Som musical Canta as músicas exploradas com o 

acompanhamento de instrumentos. 

Sequência 

temporal 

Acompanha narrativas orais e demonstra 

compreensão sobre fatos acontecidos no enredo. 

Historicidade do Ser 

Social / Astronomia 

e o avanço das 

Ciências / Vida e 

Evolução 

Sequência 

temporal 

Narra acontecimentos vividos, situando antes e 

depois. 

Historicidade do Ser 

Social / Astronomia 

e o avanço das 

Ciências / Vida e 

Evolução 

Representação 

espacial 

Faz desenhos que representam diferentes lugares. 

Vida e Evolução Ser vivo Nomeia animais e vegetais, descrevendo suas 

características. 

Recursos Didáticos: 
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- Agenda Escolar; 

- Sucatas; 

- Folhas e materiais disponíveis em casa para desenho, pintura, recorte e colagem (lápis 

grafite, lápis de cor, canetinhahidrocor, giz de cera, tesoura, cola, borracha, retalhosetc); 

- Recursos da natureza disponíveis em casa (folhas, gravetos, flores, pedras, areia, 

terraetc). 

 

TURMA: EDUCAÇÃO INFANTIL 2 

LINGUAGENS, CIÊNCIAS HUMANAS E DA NATUREZA 

Objetivos: manter o vínculo entre estudantes e professores/as, utilizando a linguagem digital 

para praticar a comunicação social mediada por conceitos e habilidades de interpretação e 

representação da realidade vivenciada; perceber que nomeamos e classificamos objetos e ideias, 

quantificamos, comparamos e diferenciamos, e assim ordenamos nossos sentimentos e 

pensamentos, nossa interpretação e expressão da arte, da música, dos gestos e movimentos; 

explorar as noções temporais de presente, passado e futuro, associando-as à passagem do 

tempo cronológico, com destaque às quatro estações do ano; nomear e caracterizar seres vivos, 

percebendo momentos do desenvolvimento e a importância da alimentação. 

EIXOS  

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do Ser 

Social 

 

Atenção e interação Ouve e interage com as demais pessoas de seu 

entorno nos diálogos. 

Atenção e interação  Participa de modo interessado, envolvendo-se 

nas atividades escolares. 

Linguagem escrita Incorpora, em seus registros, elementos da 

comunicação escrita. 

Historicidade do Ser 

Social / Astronomia 

e avanço das 

Ciências / Vida e 

Linguagem visual Manipula diferentes objetos e materiais, 

explorando suas características, propriedades e 

possibilidades de manuseio, entrando em contato 

com formas de expressão artísticas. 
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Evolução Sequência temporal Reproduz cantigas de memória e identifica nelas 

os fatos e personagens. 

Historicidade do Ser 

Social 

Letra e palavra Identifica seu nome e registra-o. 

Historicidade do Ser 

Social / Astronomia 

e avanço das 

Ciências / Vida e 

Evolução 

 

Linguagem corporal Envolve-se em situações de danças, brincadeiras 

e dramatizações. 

Comparação Expressa noções iniciais sobre quantidade e 

comparações (maior, menor, grande, pequeno, 

mais, menos, pouco, muito). 

Representação 

gráfica 

 Faz desenhos que representam detalhes de 

diferentes lugares. 

Vida e Evolução Ser vivo 
Nomeia animais e vegetais, percebendo 

características do ser vivo. 

Historicidade do ser 

social / Astronomia 

e avanço das 

Ciências / Vida e 

Evolução 

Representação 

espacial 
Realiza registros (desenhos, pinturas, 

composições com recortes) sobre vivências e 

enredos estruturados 

Historicidade do Ser 

Social 

 

Memória Acompanha narrativas orais e responde 

questionamentos sobre fatos acontecidos no 

enredo.  

Som musical Canta as músicas exploradas com o 

acompanhamento de instrumentos. 

Recursos didáticos: 

- Agenda escolar; 

- Caderno Efaz; 

- Sucatas; 
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- Folhas e materiais disponíveis em casa para desenho, pintura, recorte e colagem (lápis, 

lápis de cor, canetinhahidrocor, giz de cera, tesoura, cola, borracha, retalhosetc); 

- Recursos naturais disponíveis em casa (folhas, gravetos, flores, pedras, areia, terraetc). 

 

TURMA: PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

ARTE 

Objetivos: promover a experimentação de diferentes materiais e suportes de produção artística; 

ofertar imagens de produções de diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no 

espaço; apresentar noções acerca dos elementos constitutivos da linguagem visual. 

EIXOS  

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do Ser 

Social 

 

Elementos da 

linguagem visual 

Demonstra reconhecer diferentes texturas em 

imagens. 

Contextos e práticas 

artísticas 

Reconhece as inscrições rupestres como 

registros muito antigos deixados pelos seres 

humanos. 

Elementos da 

linguagem visual 

Identifica as cores primárias (azul, vermelho e 

amarelo). 

Recursos Didáticos: 

- Fotos e vídeos para exemplificar as variadas formas de registro sugeridas como 

devolutivas das atividades propostas na sala de aula virtual da turma no Google 

Classroom; 

- Site Google Arts&Culture; 

- Caderno Efaz. 

CIÊNCIAS 

Objetivos: ampliar a noção sobre ser vivo, percebendo semelhanças e diferenças entre animais 

e vegetais, identificando momentos do desenvolvimento de formas de vida e outros ciclos da 

natureza. 
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EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Vida e Evolução 

 

Seres vivos 

 

Identifica semelhanças e diferenças entre animais 

e vegetais (alimentação, reprodução, habitat). 

Nomeia diferentes vegetais e descreve seu 

desenvolvimento. 

Astronomia e 

avanço das 

Ciências 

Terra e Universo Demonstra interesse e curiosidade pelo estudo 

de Astronomia. 

Vida e Evolução Ciclo da água Desenha e descreve momentos do ciclo da água. 

Recursos Didáticos: 

-Caderno Efaz da turma e caderno de sala; 

- Agenda Escolar; 

- Instrumentos de registro: lápis grafite, lápis de cor, giz de cera, caneta hidrocor; 

- Tesoura, régua, cola; 

- Papel diverso; 

- Sucatas. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Objetivos: valorizar a importância da prática de atividade física regular por meio da ampliação do 

repertório de jogos e movimentos corporais. 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do ser 

social 

 

Repertório motor 

 

Demonstra aquisição e melhora do seu repertório 

motor durante os jogos e brincadeiras. 

Habilidades motoras 

e capacidades 

físicas 

Realiza as atividades demonstrando melhora de 

suas habilidades motoras e capacidades físicas. 
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Participação Participa com qualidade de diferentes jogos, 

demonstrando interesse. 

 

GEOGRAFIA 

Objetivos: observação e comparação de atividades humanas no lugar de vivência, introduzindo a 

alfabetização cartográfica. 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do Ser 

Social 

Grupos sociais Diferencia grupos sociais, como o escolar e o 

familiar, descrevendo pessoas e atividades. 

Astronomia e 

avanço das 

Ciências 

Lugar de vivência Representa o Sistema Solar, desenhando 

planetas e outros astros. 

Historicidade do Ser 

Social 

Ponto de referência Desenha trajetos que representam 

deslocamentos no espaço de vivência. 

HISTÓRIA 

Objetivos: percepção da passagem do tempo, observando as mudanças e permanências nas 

práticas sociais e no uso de instrumentos de marcação do tempo cronológico. 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS  

INDICADORES 

Historicidade do  

Ser Social 

 

Sequência temporal Analisa imagens e fotografias, diferenciando 

momentos do desenvolvimento humano. 

Convivência Participa da definição de regras de conduta para 

seu grupo. 

Historicidade do Ser 

Social / Astronomia 

e avanço das 

Cronologia Relata fatos sociais vivenciados, diferenciando os 

tempos e espaços coletivos. 

Cultura Localiza no calendário anual as marcações 
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Ciências culturais (eventos, feriados) e estações. 

Tempo cronológico  Demonstra noções iniciais de diferenciação de 

tempo cronológico (passagem das horas, dias e 

semanas). 

MATEMÁTICA 

Objetivos: ampliar as noções de quantificação e ordenação de dados; introdução às operações 

matemáticas; ampliação do vocabulário matemático. 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do Ser 

Social 

Sequência numérica Conta ordenadamente, com adequada relação 

entre número e quantidade. 

Historicidade do Ser 

Social / Astronomia 

e avanço das 

Ciências 

 

Uso social dos 

números 

Identifica no seu cotidiano diferentes usos sociais 

dos números (idade, telefone, placa de automóvel, 

dias do mês). 

Medidas de tempo Localiza dia e mês na agenda escolar, percebendo 

os números que os identificam. 

Historicidade do Ser 

Social 

 

Sequência numérica Reconhece e nomeia os numerais. 

Operação 

matemática 

Realiza operações matemáticas envolvendo 

adição. 

Operação 

matemática 

Realiza operações matemáticas envolvendo 

subtração. 

MÚSICA 

Objetivos: experimentação musical descobrindo a percussão e a produção de instrumentos 

fabricados com material reciclado e natural; incentivo e valorização à cultura popular do Brasil, 

com novos ritmos, composições, sons e toadas que compõem a musicalidade brasileira. 

EIXOS CONCEITUAIS CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do Ser Som e música Manuseia diferentes instrumentos musicais e 
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Social 

 

descreve suas características sonoras. 

Percepção das 

propriedades do som 

Aproxima-se do conceito de timbre, 

associando-o a diferentes sons. 

Classificação dos 

instrumentos 

Nomeia instrumentos musicais de corda, 

sopro e percussão. 

Recursos Didáticos: 

- Simulador de instrumentos virtuais; 

- Tarefas com outras linguagens artísticas como dança e desenho; 

- Laboratório virtual de música e som do Google; 

- Ferramenta de navegação pelas rádios do mundo. 

 

PORTUGUÊS 

Objetivos: apropriação da comunicação escrita, exercitando a relação fonema-grafema (som-

letra), com especial ênfase ao significado das palavras nos contextos em que se inserem. 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do 

Ser Social 

 

Oralidade Expressa-se oralmente, comunicando ideias coerentes. 

Alfabeto Identifica e nomeia letras do alfabeto. 

Letra e palavra Identifica e registra seu nome próprio. 

Comunicação Ouve atentamente o relato de seus colegas e opina 

ideias relacionadas. 

Comunicação 

escrita 

Cria hipóteses de leitura coerentes, demonstrando 

apropriação do código alfabético. 

Leitura Reproduz a escrita de palavras familiares (nomes de 

pessoas, coisas e lugares). 
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TURMA: SEGUNDO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

ARTE 

Objetivos: promover a experimentação de diferentes materiais e suportes de produção artística; 

ofertar imagens de produções de diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no 

espaço; apresentar noções acerca dos elementos constitutivos da linguagem visual. 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do Ser 

Social 

 

Elementos da 

linguagem visual 

Identifica e conceitua as cores primárias (azul, 

vermelho e amarelo). 

Contextos e práticas 

artísticas 

Reconhece elementos da representação visual 

da Idade Antiga.  

Elementos da 

linguagem visual 

Identifica e desenha formas geométricas simples 

(quadriláteros, círculo e triângulo). 

Contextos e práticas 

artísticas 

Utiliza em suas produções elementos da 

representação visual da Idade Antiga.  

Recursos Didáticos: 

- Fotos e vídeos para exemplificar as variadas formas de registro sugeridas como 

devolutivas das atividades propostas na sala de aula virtual da turma no Google 

Classroom; 

- Site Google Arts&Culture; 

- Caderno Efaz. 
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CIÊNCIAS 

Objetivos: ampliar a percepção das características do ser vivo, diferenciando momentos do 

desenvolvimento humano e outros ciclos da natureza; introduzir a classificação dos animais. 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do Ser 

Social / Vida e 

Evolução 

Cinco sentidos Aprimora noções de consciência corporal, 

diferenciando órgãos dos sentidos (visão, 

audição, olfato, paladar e tato).  

Vida e Evolução Seres vivos: 

classificação dos 

animais 

Classifica animais vertebrados e invertebrados, 

considerando a presença ou ausência de ossos. 

Astronomia e 

avanço da Ciências 

Sol: fonte energia 

/Vida 

Associa o calor do Sol como fonte de energia no 

planeta Terra, reconhecendo sua influência sobre 

vegetais e animais. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Objetivos: valorizar a importância da prática de atividade física regular por meio da ampliação do 

repertório de jogos e movimentos corporais. 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do 

Ser Social 

 

Repertório motor/ 

Cultura corporal 

Demonstra aquisição e ampliação do seu 

repertório motor em jogos e brincadeiras. 

Habilidades 

motoras/ 

Capacidades físicas 

Realiza as atividades demonstrando melhora de 

suas habilidades motoras e capacidades físicas. 
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GEOGRAFIA 

Objetivos: observação e comparação de atividades humanas no lugar de vivência, introduzindo a 

alfabetização cartográfica. 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do Ser 

Social 

Grupo social Descreve lugares e grupos sociais, diferenciando as 

atividades que ocorrem no seu lugar de vivência. 

Alfabetização 

cartográfica 

Desenha trajetos seguindo coordenadas (direita, 

esquerda, acima, abaixo). 

Astronomia e 

avanço das 

Ciências 

Movimentos da 

Terra 

Relaciona a observação da sombra do sol com os 

movimentos de rotação e translação percebendo a 

passagem das quatro estações. 

 

HISTÓRIA 

Objetivos: percepção da passagem do tempo, observando as mudanças e permanências nas 

práticas sociais e no uso de instrumentos de marcação do tempo cronológico. 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do Ser 

Social / Astronomia 

e avanço das 

Ciências 

Sequência 

temporal 

Apresenta noções de diferenciação de tempo 

cronológico (presente, passado, futuro), por meio de 

suas narrativas. 

Tempo 

cronológico 

Localiza no calendário dia, semana e mês, 

aproximando-se dos conceitos de quinzenal, mensal 

e anual. 

Historicidade do Ser 

Social 

Cultura Reconhece elementos do folclore e da cultura 

popular brasileira. 
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INGLÊS 

Objetivos: introduzir vocabulário e estruturas gramaticais simples, por meio de jogos e atividades 

relacionados à sala de aula, material escolar e comandos, cores, elementos da natureza e 

animais da fazenda; trabalhar com músicas e outras atividades lúdicas e dinâmicas que visem a 

produção oral dos estudantes. 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do 

Ser Social 

Objetos escolares Faz uso das frases e palavras relativas à rotina 

escolar: objetos escolares. 

Cores Reconhece e reproduz as cores e as relaciona com 

objetos escolares. 

Historicidade do 

Ser Social / 

Vida e Evolução  

 

Elementos da 

natureza 

Reconhece alguns elementos da natureza e 

relaciona-os com as cores. 

Animais da 

fazenda 

Reconhece e reproduz os animais da fazenda e 

relaciona-os aos seus habitats. 

 

MATEMÁTICA 

Objetivos: ampliar a exercitação da quantificação e ordenação de dados; introdução ao algoritmo 

das quatro operações matemáticas; ampliação do vocabulário matemático; introdução ao Sistema 

de Numeração Decimal. 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do 

Ser Social 

Uso social dos 

números 

Diferencia o uso social dos números (contar, medir, 

ordenar e codificar). 

Sequenciação 

numérica 

Identifica antecessor e sucessor de um número. 

Sequenciação 

numérica 

Utiliza ordem crescente e decrescente, operando 

com sequência numérica. 
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Sistema de 

Numeração 

Decimal (SND) 

Utiliza o processo de agrupamento em dez, que 

caracteriza o Sistema de numeração decimal (dez 

unidades, uma dezena, dez dezenas, uma centena). 

Classificação e 

Conjunto 

Classifica objetos de um grupo, seguindo um 

critério. 

Operações 

matemáticas 

Interpreta e resolve situações matemáticas 

envolvendo operações de adição, de subtração e 

multiplicação. 

Algoritmo  Opera cálculos aplicando adequadamente o 

algoritmo de adição e subtração. 

 

MÚSICA 

Objetivos: experimentação musical descobrindo a percussão e a produção de instrumentos 

fabricados com material reciclado e natural, incentivo e valorização à cultura popular do Brasil, 

com novos ritmos, composições, sons e toadas que compõem a musicalidade brasileira. 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do Ser 

Social 

Ritmo e 

sensibilidade 

auditiva 

Executa os ritmos da capoeira angola, percebendo 

batidas (som) e pausa (ausência de som). 

Propriedades do 

som 

Manuseia diferentes instrumentos musicais e 

descreve suas características sonoras. 

Classificação dos 

instrumentos 

Nomeia instrumentos musicais de corda, sopro e 

percussão. 

Recursos Didáticos: 

- Simulador de instrumentos virtuais; 

- Tarefas com outras linguagens artísticas como dança e desenho; 

- Laboratório virtual de música e som do Google; 

- Ferramenta de navegação pelas rádios do mundo. 
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PORTUGUÊS 

Objetivos: ampliação do domínio da comunicação escrita, identificando regularidades e 

variações na escrita de palavras e textos, exercitando suas criações textuais. 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do 

Ser Social 

Alfabeto Diferencia vogal e consoante, bem como letras 

maiúsculas e minúsculas. 

Sílaba Escreve com adequada segmentação de palavra e 

separação silábica. 

Enredo 

 

Narra uma história mantendo sequência lógica dos 

fatos e ampliação de enredos coerentes. 

Alfabeto Reconhece a ordem alfabética, aplicando na 

ordenação de palavras. 

Escrita Compõe textos que descrevem vivências e temas 

estudados. 

Classificação de 

palavras 

Identifica substantivos num contexto, classificando-os 

em comum ou próprios. 
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TURMA: TERCEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

ARTE 

Objetivos: promover a experimentação de diferentes materiais e suportes de produção artística; 

ofertar imagens de produções de diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no 

espaço; apresentar noções acerca dos elementos constitutivos da linguagem visual. 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do 

Ser Social 

Contextos e práticas 

artísticas 

 Reconhece e utiliza em suas produções 

elementos da representação visual da Idade 

Média.  

Elementos da 

linguagem visual 

 Conceitua e identifica o ponto na linguagem 

visual. 

Elementos da 

linguagem visual 

Identifica, conceitua e nomeia cores primárias e 

secundárias. 

Recursos Didáticos: 

- Fotos e vídeos para exemplificar as variadas formas de registro sugeridas como 

devolutivas das atividades propostas na sala de aula virtual da turma no Google 

Classroom; 

- Site Google Arts&Culture; 

- Caderno Efaz. 
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CIÊNCIAS 

Objetivos: definição e representação do Ciclo da Vida (animais e vegetais), assim como o Ciclo 

Hidrológico e a relação com o planeta; relação entre hábitos alimentares e de higiene com o 

desenvolvimento e manutenção da vida; interação de elementos bióticos e abióticos na definição 

da estrutura de ecossistema. 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do 

Ser Social / 

Astronomia e 

avanço das 

Ciências / Vida e 

Evolução 

Ecossistema: 

elementos bióticos e 

abióticos 

Define ecossistema como o conjunto formado pelos 

seres vivos (animais e vegetais) e elementos não 

vivos (vento, rochas, água) em um lugar. 

Vida e Evolução Ciclo da água Representa o ciclo da água e identifica seu 

processo no ambiente. 

Historicidade do 

ser social/ 

Vida e Evolução 

Hábitos saudáveis: 

higiene e 

alimentação 

Reconhece a importância de hábitos saudáveis e 

demonstra nas suas atitudes o cuidado com o corpo 

(higiene e alimentação). 

Vida e Evolução/ 

Astronomia e 

avanço das 

Ciências 

Elementos bióticos 

e abióticos e 

estruturação do 

ecossistema 

Diferencia elementos bióticos, abióticos e suas 

interações, relacionando-os com a estrutura de 

ecossistema. 

Recursos Didáticos: 

- Caderno de Registro; 

- Cartazes; 

- CadernoEfaz; 

- Agenda Escolar. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

Objetivos: valorizar a importância da prática de atividade física regular por meio da ampliação do 

repertório de jogos e movimentos corporais. 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade 

do Ser Social 

Repertório motor Demonstra aquisição e ampliação do seu repertório 

motor em jogos e brincadeiras. 

Historicidade 

do Ser Social / 

Vida e 

Evolução 

Corpo humano Reconhece partes do corpo humano, diferenciando 

segmentos e articulações. 

Equilíbrio Realiza as atividades demonstrando segurança e 

domínio de seus movimentos. 

GEOGRAFIA 

Objetivos: descrição e representação do deslocamento; leitura e identificação de representações 

cartográficas; localização, orientação e representação espacial; noções de astronomia, com 

ênfase no Sistema Solar, rotação e translação, e breve história das conquistas no espaço.  

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do 

Ser Social 

Deslocamento Descreve e representa o seu deslocamento no 

espaço geográfico. 

Leitura e identificação 

de elementos do mapa 

Realiza leitura de informações em mapas e 

identifica seus elementos: título, legenda e 

escala. 

Pontos de referência e 

pontos cardeais 

 Reconhece pontos de referência estabelecidos e  

os Pontos Cardeais. 

Astronomia e 

avanço das 

Ciências/ 

Vida e Evolução/ 

Historicidade do 

Sistema solar, rotação 

e translação/ 

Conquistas no espaço 

 Apresenta noções sobre Astronomia (Sistema 

Solar, movimentos da Terra e conquistas no 

espaço). 
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Ser Social 

 

HISTÓRIA 

Objetivos: identificação, comparação, contextualização e interpretação da história, especificada 

por meio do tempo na rotina enquanto medida, da formação do Brasil por meio da miscigenação 

das três etnias, das fontes de históricas e o trabalho do historiador, assim como a origem e 

ascendência de cada ser humano.  

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do 

Ser Social 

Noção temporal Apresenta noção de tempo cronológico e também 

domínio do uso do tempo na rotina (diária, semanal, 

trimestral). 

Formação do povo 

brasileiro e 

miscigenação 

Associa a formação do povo brasileiro com a 

miscigenação de etnias (indígenas, portugueses e 

africanos). 

Historicidade do 

Ser Social/ Vida e 

Evolução 

Trabalho do 

historiador e fontes 

históricas 

Reconhece a importância do trabalho do historiador 

e suas fontes (documentos, oralidade, imagens e 

mapas). 

Origem e 

ascendência 

Contextualiza situações da sua vivência com os 

assuntos abordados (origem e ascendência). 

 

 

 

INGLÊS 

Objetivos: ampliação de vocabulário e estruturas gramaticais relacionadas a questões referentes 

aos cuidados com saúde, alimentação, elementos da natureza e animais silvestres, abordando os 

conteúdos de forma lúdica e dinâmica por meio de jogos, músicas, imagens e atividades escritas. 

EIXOS CONCEITOS INDICADORES 
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CONCEITUAIS 

Historicidade do 

Ser Social 

Saúde  

 

Reproduz, escrita e oralmente, vocabulário e 

expressões relacionadas aos cuidados com a saúde 

e a situação vivida atualmente. 

Alimentação  Reconhece e reproduz vocabulário relacionado à 

alimentação e estruturas gramaticais referentes a 

gostos pessoais e também aos valores nutricionais 

desses alimentos.  

Historicidade do 

Ser Social/Vida 

e Evolução 

Animais e habitats 

naturais 

Reproduz, escrita e oralmente, alguns animais 

relacionando-os aos seus habitats naturais. 

Vida e Evolução  

 

Ciclo da água  Relaciona os elementos da natureza que compõem o 

ciclo da água, reconhece e registra de forma 

escrita,vocabulário e expressões relacionados ao 

ciclo da água.  

 

 

MATEMÁTICA 

Objetivos: leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais em ordens e classes; 

diferenciação do sistema de numeração romana e sistema de numeração decimal; uso do 

vocabulário matemático; resolução de situações matemáticas com as quatro operações e seus 

termos. 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do 

Ser Social 

Números por 

extenso 

Lê números e escreve-os por extenso. 

Decomposição   Realiza decomposição de números em ordens e 

classes. 
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Sistema de 

Numeração  

Reconhece diferenças e semelhanças entre o 

Sistema de Numeração Romana e o Sistema de 

Numeração Decimal; 

Situações 

matemáticas  

Resolve situações matemáticas com unidades, 

dezenas e centenas. 

Vocabulário 

matemático 

Utiliza adequadamente vocabulário matemático 

(maior, menor, igual, metade, dobro, crescente, 

decrescente, unidade, dezena, centena, 

composição, decomposição). 

Operação de adição Relaciona e realiza cálculos de adição 

(nomenclatura de termos, situações, algoritmos 

com e sem reserva). 

Algoritmo de adição, 

subtração e 

multiplicação  

Opera adequadamente com o algoritmo de 

adição, subtração e multiplicação em situações-

problema. 

 

MÚSICA 

Objetivos: experimentação musical descobrindo a percussão e a produção de instrumentos 

fabricados com material reciclado e natural; incentivo e valorização à cultura popular do Brasil, 

com novos ritmos, composições, sons e toadas que compõem a musicalidade brasileira. 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do 

Ser Social 

 

Classificação dos 

instrumentos 

 

 Classifica instrumentos musicais de corda, sopro 

e percussão e estabelece entre eles diferenças 

temporais. 

Propriedades do som Experimenta diferentes instrumentos percussivos, 

compreendendo a utilização de graves e agudos. 

Ritmo e sensibilidade 

auditiva 

Demonstra aquisição e melhora na execução de 

ritmos trabalhados 
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Recursos Didáticos: 

- Simulador de instrumentos virtuais; 

- Tarefas com outras linguagens artísticas como dança e desenho; 

- Laboratório virtual de música e som do Google; 

- Ferramenta de navegação pelas rádios do mundo. 

PORTUGUÊS 

Objetivos: formação de leitor/a e escritor/a por meio dos conceitos de grafia (convenção 

linguística), sinais de pontuação, acentuação, forma e diagramação textual e enunciados; 

planejamento na escrita e leitura de texto, progressão temática e paragrafação; identificação e 

diferenciação de tipologias textuais; identificação de ideias centrais por meio das palavras e suas 

contextualizações. 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do 

Ser Social / Vida 

e Evolução / 

Astronomia e 

avanço da 

Ciências 

Escrita, forma e 

coerência textual 

Escreve com criatividade e coerência sobre uma 

temática, respeitando a sequência lógica. 

Historicidade do 

Ser Social 

Identificação dos 

elementos dos 

gêneros textuais. 

Identifica elementos dos gêneros textuais 

abordados (narrativas, HQ's, sumários, científicos, 

receitas culinárias). 

Sinais de pontuação  Reconhece os sinais de pontuação apresentados 

em um texto. 

Diferenciação dos 

elementos dos 

gêneros textuais 

Diferencia elementos dos gêneros textuais 

abordados (narrativas, descrições, poemas, 

pesquisas, músicas). 

Elementos da 

narrativa 

 Identifica elementos de narrativas apresentadas 

(título, autor, ilustrador, tema, personagens, lugar, 

situações e desfecho). 
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TURMA: QUARTO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

ARTE 

Objetivos: promover a experimentação de diferentes materiais e suportes de produção artística; 

ofertar imagens de produções de diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no 

espaço; apresentar noções acerca dos elementos constitutivos da linguagem visual. 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do 

Ser Social 

Contextos e práticas 

artísticas 

Reconhece e utiliza em suas composições 

elementos da produção artística do 

Renascimento (com destaque à figura humana). 

Elementos da 

linguagem visual 

Identifica, nomeia e traça retas nas suas 

diferentes posições: vertical, horizontal e 

inclinada. 

Elementos da 

linguagem visual 

Diferencia, nomeia e traça diferentes tipos de 

linhas: reta, curva, sinuosa e mista. 

Elementos da 

linguagem visual 

Conceitua e identifica os elementos básicos da 

linguagem visual (ponto, linha, forma, cor). 

Recursos Didáticos: 

- Fotos e vídeos para exemplificar as variadas formas de registro sugeridas como 

devolutivas das atividades propostas na sala de aula virtual da turma no Google 

Classroom; 

- Site Google Arts&Culture; 

- Caderno Efaz. 
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CIÊNCIAS 

Objetivos: identificar as interações e a importância dos elementos que compõe o meio ambiente, 

bem como a influência da ação do ser humano em busca de uma melhor qualidade de vida; 

valorizar a construção coletiva do conhecimento, podendo e devendo utilizar a tecnologia, 

levando em conta a capacidade do estudante e os conhecimentos prévios. 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Vida e Evolução 

 

 

Orgânico e inorgânico/ 

Elementos bióticos e 

abióticos 

Diferencia os elementos orgânicos e 

inorgânicos, percebendo sua constante 

interação para a manutenção da vida. 

Teia alimentar/ 

Classificação dos seres 

vivos  

Classifica os seres vivos de acordo com sua 

alimentação (produtores, consumidores e 

decompositores). 

História da vida na Terra Descreve etapas sucessivas do 

desenvolvimento da vida como resultado do 

processo de evolução. 

Reinos Animalia 

ePlantae 

 

Identifica a variação da natureza com as 

transformações ocorridas na diversificação do 

reino animal. 

Astronomia e 

avanço das 

Ciências 

Elementos químicos Aproxima-se do conceito de elemento químico, 

reconhecendo na tabela periódica elementos 

que compõem o Planeta Terra. 

Recursos Didáticos: 

- Cadernos Efaz; 

- Agenda Escolar; 

- Cartazes com os conteúdos estudados online. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

Objetivos: valorizar a importância da prática de atividade física regular por meio da ampliação do 

repertório de jogos e movimentos corporais. 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do 

Ser Social 

Jogos e brincadeiras 

 

Demonstra aquisição e ampliação de gestos 

básicos de jogos pré-desportivos e brincadeiras. 

Repertório motor/ 

Cultura corporal 

Pesquisa e registra as atividades solicitadas. 

Movimento e esforço 

físico 

Reconhece algumas alterações físicas 

provocadas pelo esforço físico: cansaço, 

elevação da frequência cardíaca e respiratória. 

 

GEOGRAFIA 

Objetivos: ampliação das habilidades de leitura cartográfica; exploração de conceitos de 

Astronomia com especial destaque ao Planeta Terra com sua estrutura e camadas. 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Astronomia e 

avanço das 

Ciências 

 

Universo- Conceito da 

teoria do Big Bang/ 

Sistema Solar 

 

Reconhece elementos e fenômenos do Sistema 

Solar: planetas, movimento dos astros, fases da 

lua. 

Planeta Terra/ 

Movimento de translação e 

rotação. 

Identifica os movimentos de translação e 

rotação do Planeta Terra na marcação do tempo 

(dias e noites, estações do ano). 

Estrutura interna do 

Planeta Terra (crosta, 

Identifica a divisão da estrutura interna da Terra 

(crosta, manto e núcleo). 
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manto e núcleo) 

Historicidade 

do Ser Social  

Espaço geográfico/ 

Alfabetização cartográfica/ 

Localização/ 

Pontos cardeais, colaterais 

e subcolaterais 

Utiliza o mapa para identificar pontos de 

referência (estados, cidades, bairros), operando 

com a rosa dos ventos. 

Vida e 

Evolução 

Biomas do Brasil Caracteriza elementos da paisagem natural da 

Brasil, aproximando-se do conceito de bioma. 

HISTÓRIA 

Objetivos: perceber que as relações sociais fazem a história, e por meio delas o indivíduo pode 

se tornar sujeito, buscando transformar a sociedade em favor de uma vida melhor; a 

transformação das Sociedades ao longo do tempo é um grande tema de estudo do Quarto Ano. 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade 

do Ser Social 

Fontes históricas Diferencia fontes históricas e argumenta sobre 

sua importância para os estudos históricos. 

Estudos de fósseis/ 

Paleontologia e 

arqueologia 

Explica a importância dos fósseis como 

vestígios para descobrir informações dos seres 

vivos do passado. 

Linha do tempo da 

evolução humana/ 

Tempo cronológico e 

tempo histórico 

Descreve etapas sucessivas da história do 

desenvolvimento da vida no Planeta Terra. 

Conceito de imigração/ 

Imigrantes de Santa 

Catarina 

Descreve diferenças culturais dos países de 

origem dos imigrantes que se incorporaram à 

população de Santa Catarina. 

Formação do povo 

brasileiro/ 

Indígenas/ 

Identifica e diferencia as três principais matrizes 

culturais que deram origem ao povo brasileiro 

(Tupi, Lusa e Afro). 
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Chegada dos portugueses 

e africanos 

INGLÊS 

Objetivos: aquisição de um vocabulário básico, articulado às estruturas da língua inglesa, a partir 

de palavras relacionadas a sua realidade; prática social da língua inglesa de forma 

contextualizada, próxima à realidade e à faixa etária do estudante; produção oral por meio de 

exercícios de listeningand oral practice; exploração de habilidades e competências por meio de 

jogos e atividades que estimulem a memória, atenção e interesse, tornando a aprendizagem 

significativa. 

 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do 

Ser Social 

Colaboração Participa das atividades e colabora com as aulas, 

sempre que possível fazendo uso das frases 

referentes à rotina escolar em inglês. 

Comunicação Registra e reproduz, escrita e oralmente, saudações, 

cumprimentos e respostas. 

Fonemas em Inglês Reconhece o alfabeto da língua inglesa, soletrando 

seu nome e algumas palavras relacionadas à 

natureza. 

Historicidade do 

Ser Social/ 

Astronomia e 

avanço das 

Ciências 

Substantivos e 

adjetivos 

Reconhece e reproduz os nomes dos planetas do 

sistema solar em Inglês, usando alguns adjetivos 

para descrevê-los. 

Historicidade do 

Ser Social/ Vida e 

Evolução 

Verbos e pronomes Reconhece vocabulário relacionado ao ciclo da água 

(clima, estações do ano e elementos da natureza). 
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MATEMÁTICA 

Objetivos: perceber que os conhecimentos matemáticos estão objetivados na prática social, 

envolvendo habilidades de raciocínio, observação, abstração, atenção e concentração para a 

resolução de problemas, sendo capaz de perceber que a matemática é útil para compreender o 

mundo e poder atuar melhor nele.  

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do 

Ser Social 

Composição e decomposição/ 

Números por extenso 

Compõe e decompõe, lê e escreve por 

extenso os números. 

Adição/ 

Subtração/ 

Multiplicação 

Interpreta e resolve situações matemáticas 

envolvendo as operações de adição, 

subtração e multiplicação. 

Algoritmo da divisão Interpreta e resolve situações matemáticas 

envolvendo a operação de divisão. 

Classes e ordens dos números 

naturais. 

Diferencia valor absoluto de valor relativo, 

aplicando o conceito de valor posicional 

dos números (classes e ordens). 

Termos das operações de 

Adição, Subtração, Divisão e 

Multiplicação. 

Nomeia os termos da adição, subtração, 

divisão e multiplicação. 
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MÚSICA 

Objetivos: experimentação musical descobrindo a percussão e a produção de instrumentos 

fabricados com material reciclado e natural; incentivo e valorização à cultura popular do Brasil, 

com novos ritmos, composições, sons e toadas que compõem a musicalidade brasileira. 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do 

Ser Social 

Som e música Identifica as propriedades do som e os elementos 

formais da música. 

Ritmo 

 

Experimenta diferentes ritmos e instrumentos 

percussivos, compreendendo a utilização de graves e 

agudos. 

Grave e agudo 

 

Experimenta diferentes ritmos e instrumentos 

percussivos, compreendendo a utilização de graves e 

agudos.  

Som e música Experimenta a ferramenta digital e durante a prática, 

identifica as propriedades do som e os elementos 

formais da música. 
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PORTUGUÊS 

Objetivos: ampliar o domínio da comunicação escrita por meio da estruturação textual e 

exercitação com diferentes tipos de texto; introdução à classificação das palavras com suas 

variações (gênero, número, grau, modo e tempo); ampliar a capacidade leitora e de interpretação 

textual. 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade 

do Ser Social 

 

 

 

Texto verbal e não verbal Faz leitura de um texto não verbal, 

diferenciando códigos e símbolos. 

Segmentação de palavras/ 

Classificação e tonicidade 

das sílabas 

Aplica a segmentação adequada de palavras 

(separação silábica) e classifica as sílabas 

pelo número e tonicidade. 

Produção e estruturação 

textual - parágrafos, 

pontuação, ortografia 

Organiza a escrita do texto considerando o 

tema central, fazendo escolhas adequadas 

quanto ao vocabulário e à gramática. 

Fonemas e letras/ 

Encontro vocálico: ditongo, 

tritongo e hiato/ 

Encontro consonantal e 

dígrafos 

Diferencia fonema e letra, e opera com os 

conceitos de dígrafo, encontro vocálico e 

consonantal. 

Temática e estrutura de livros Identifica o assunto principal, título, autor e 

ilustrador nos textos lidos. 
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TURMA: QUINTO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

ARTE 

Objetivos: promover a experimentação de diferentes materiais e suportes de produção artística; 

ofertar imagens de produções de diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no 

espaço; reafirmar conceitos já estudados acerca dos elementos constitutivos da linguagem visual; 

relacionar elementos da linguagem visual buscando a noção de composição na Arte. 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do 

Ser Social 

Contextos e práticas 

artísticas 

Identifica diferentes tipos de construções 

arquitetônicas por meio da contextualização 

histórico-cultural. 

Elementos da 

linguagem visual 

Traça circunferências utilizando o compasso e 

as emprega em suas composições. 

Elementos compositivos 

da linguagem visual 

Organiza suas composições a partir dos 

conceitos de simetria e assimetria. 

Elementos da 

linguagem visual 

Diferencia, nomeia e traça diferentes tipos de 

linhas: reta, curva, sinuosa e mista. 

 

CIÊNCIAS 

Objetivos: introdução aos conceitos básicos da área de Ciências da Natureza (Biologia, Química 

e Física), por meio da exploração dos elementos químicos, da estrutura básica da vida (célula) e 

da percepção de interconexão entre elementos bióticos e abióticos; avanço nos conhecimentos 

de Astronomia para compreensão do surgimento de diversificação da vida no Planeta Terra. 

EIXOS 

CONCEITUAIS 
CONCEITOS INDICADORES 

Astronomia e 

avanço das 

Ciências 

Matéria, átomo, molécula e 

elementos químicos 

Conceitua matéria, átomos e moléculas, 

sendo capaz de diferenciar os elementos 

químicos da tabela periódica com base nas 
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quantidades de partículas sub-atômicas.  

Elementos químicos e 

estrelas 

Explica a importância química das estrelas 

como "fábricas" de elementos químicos, 

diferenciando-as dos planetas. 

Sistema solar e planetas 
Reconhece os principais componentes do 

Sistema Solar. 

Sistema solar e planetas 

Localiza a Terra no universo, reconhecendo 

sistemas como galáxias, grupos de galáxias e 

aglomerados. 

Vida e Evolução História geológica da 

Terra, eras, períodos, 

condições da Terra e 

surgimento dos seres vivos 

Identifica a provável idade da Terra e as 

condições ambientais que possivelmente 

propiciaram a formação dos primeiros seres 

vivos.  

Vida e Evolução Surgimento e 

diversificação dos seres 

vivos 

Explica como provavelmente ocorreu o 

surgimento da vida e como eram os primeiros 

seres vivos. 

Vida e Evolução 

Evolução 

Conceitua a evolução como um processo 

natural que conduz a transformação dos 

seres vivos ao longo do tempo e que resulta 

na origem de novas espécies. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Objetivos: valorizar a importância da prática de atividade física regular por meio da ampliação do 

repertório de jogos e movimentos corporais; exercitar diferentes práticas de alongamento e 

estímulo à consciência corporal. 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do 

Ser Social 

Habilidades 

cognitivas e motoras 

Demonstra aquisição de aspectos conceituais, 

procedimentais e atitudinais dos jogos e 

brincadeiras. 
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Corpo e movimento Registra sua pesquisa sobre as atividades 

propostas. 

Participação e 

interação 

Participa com qualidade das atividades propostas, 

tanto individuais quanto coletivas, respeitando as 

diferenças no seu grupo social. 

Sincronia do 

movimento 

Participa das atividades rítmicas com consciência, 

demonstrando facilidade para execução e criação 

de movimentos. 

 

GEOGRAFIA 

Objetivos: explorar temas relacionados à Astronomia e seus desdobramentos, buscando a 

compreensão de nosso espaço e tempo na história do Universo; analisar a posição/localização do 

Brasil, Santa Catarina e Florianópolis em relação a outros territórios e suas diferenças em relação 

aos movimentos da Terra. 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Astronomia e o 

avanço das 

Ciências 

Translação/ Rotação/Revolução/ 

Planetas Rochosos e Gasosos 

Reconhece os movimentos do planeta 

Terra - Translação e Rotação. 

Translação/ Rotação/ 

Revolução/ Planetas Rochosos 

e Gasosos 

Diferencia planeta de estrelas. 

Translação/ Rotação/ 

Revolução/ Planetas Rochosos 

e Gasosos 

Reconhece os componentes do Sistema 

Solar. 

Historicidade do 

Ser Social 

Mapa Múndi/ Planisfério/ Mapa 

Político/ Esferas de Poder 

(Federal, Estadual e Municipal) 

Localiza o Brasil no mapa múndi 

(hemisférios: Sul, Norte e Ocidental, 

continente americano). 
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Mapa Múndi/ Planisfério/ Mapa 

Político/ Esferas de Poder 

(Federal, Estadual e Municipal) 

Localiza o Estado de Santa Catarina no 

mapa de divisão política do Brasil. 

Recursos Didáticos: 

- Caderno Efaz; 

- Simuladores virtuais UNIVERSE SANDBOX e GOOGLE EARTH PRO.; 

- Simulador que representa o movimento aparente do Sol – Universidade de Nebraska - 

Fotos e vídeos para exemplificar as variadas formas de registro sugeridas como devolutivas das 

atividades propostas na sala de aula virtual da turma no Google Classroom. 

 

HISTÓRIA 

Objetivos: estudaremos nesse período uma introdução à ciência da História, as noções de 

temporalidade e fontes históricas, tópicos relacionados ao período da pré-História e da História 

pré-colonial de Santa Catarina. 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do 

Ser Social 

Ciência / Evolução Apresenta entendimento da História como a 

ciência que estuda as ações dos seres humanos 

no tempo. 

Ciência / Fontes 

Históricas 

Situa a função das fontes históricas e dos 

historiadores para construir a História. 

Historicidade do 

Ser Social/ Vida e 

Evolução 

Evolução / 

Bipedismo/ 

Nomadismo / 

Sedentarismo / 

Trabalho 

Apresenta compreensão do processo da evolução 

humana e a importância da Revolução do Neolítico 

para a formação das civilizações fluviais. 

Historicidade do 

Ser Social 

Nomadismo / 

Sedentarismo / 

Caracteriza aspectos da pré-história catarinense: 

sambaquis, inscrições rupestres e oficinas líticas. 
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Trabalho 

Nomadismo / 

Sedentarismo/ 

Coletivismo / 

Tradição 

Localiza geograficamente e caracteriza populações 

indígenas de Santa Catarina: Carijós, Guaranis, 

Xoklengs e Kaingangs. 

 

 

INGLÊS 

Objetivos: aquisição de um vocabulário básico, articulado às estruturas da língua inglesa, a partir 

de palavras relacionadas a sua realidade; promoção à prática social da língua inglesa de forma 

contextualizada, próxima à realidade e à faixa etária do estudante; estímulo à produção oral por 

meio de exercícios de listeningand oral practice.  

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade 

do Ser Social 

Gramática e escrita Faz uso do verbo TO BE nas formas afirmativa, 

negativa e interrogativa. 

Vocabulário e cultura Reconhece os países e nacionalidades em inglês. 

Vocabulário e 

gramática 

Utiliza o verbo Haver (Thereis/ There are) para 

descrever ambientes em casa. 

Vocabulário e 

gramática 

Emprega corretamente as preposições de lugar 

“in/on/under” relacionando às partes da casa e 

mobiliário. 

Cultura, leitura e 

oralidade 

Lê textos para sua faixa etária. 
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MATEMÁTICA 

Objetivos: identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e 

transformar o mundo à sua volta; entender e aplicar com plenitude os conceitos: sistema de 

numeração decimal, operações fundamentais, múltiplos, divisores e frações. 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do Ser 

Social / Astronomia 

e avanço das 

Ciências 

Interpretação Localiza e interpreta informação numérica em 

texto. 

Ordens e classes Decompõe um número natural em suas ordens 

e classes, representando-o por extenso. 

Historicidade do Ser 

Social 

Algoritmo de adição e 

subtração 

Calcula o resultado da adição e subtração pelo 

algoritmo. 

Algoritmo de 

multiplicação 

Realiza cálculo de multiplicação usando o 

algoritmo. 

Algoritmo de divisão Realiza cálculo de divisão usando o algoritmo. 

Expressão numérica Resolve expressões numéricas 

Múltiplos e divisores Reconhece os múltiplos e divisores de um 

número. 

Número Primo Conceitua número primo. 

Fatoração Fatora um número composto. 

Classificação de 

frações 

Classifica frações em própria, imprópria ou 

mista. 
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MÚSICA 

Objetivos: experimentação musical descobrindo a percussão e a produção de instrumentos 

fabricados com material reciclado e natural; incentivo e valorização à cultura popular do Brasil, 

com novos ritmos, composições, sons e toadas que compõem a musicalidade brasileira. 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do 

Ser Social 

Propriedades do som 

e dos elementos 

formais da música 

Identifica e conceitua as propriedades do som e os 

elementos formais da música. 

Ritmo e sensibilidade 

auditiva 

 

Demonstra melhora na execução dos ritmos 

trabalhados. 

 

Ritmo, sensibilidade 

auditiva e saberes 

populares 

Na falta de instrumentos de percussão, 

acompanha as atividades práticas percutindo em 

materiais alternativos. 

Historicidade do 

Ser Social 

 

Percepção das 

propriedades do som 

e dos elementos 

formais da música 

Explora as possibilidades do laboratório de som e 

música do Google, identificando as propriedades 

do som e os elementos da música nas suas 

ferramentas. 

 

PORTUGUÊS 

Objetivos: ler, compreendendo e interpretando diferentes gêneros textuais, bem como o contexto 

e situação em que são expressos; escrever textos de diferentes gêneros textuais, observando e 

utilizando a estrutura adequada de cada um, respeitando os aspectos linguísticos; expressar-se 

oralmente dentro dos contextos específicos com comunicação eficiente e adequada; conhecer 

textos literários, reconhecendo-os como patrimônio cultural brasileiro. 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do Escrita/ 
Produz textos do gênero resenha literária, a 
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Ser Social Leitura/ 

Argumentação/ 

Ortografia/ 

Pontuação/ 

Estrutura textual 

partir da leitura de obras literárias, música, 

cinema, reconhecendo a estrutura do gênero 

trabalhado e respeitando a ortografia, 

pontuação e estética. 

Leitura/ 

Interpretação/ 

Linguagem verbal e não 

verbal/ 

Elementos textuais 

Lê e interpreta textos específicos, localizando 

informações implícitas e explícitas nos textos 

estudados, como acontecimentos, pessoas 

envolvidas e temporalidade. 

Classificação, gênero e 

número do substantivo 
Identifica e classifica os substantivos (em 

relação a gênero (masculino e feminino), forma 

(primitivo ou derivado) e sentido (concreto ou 

abstrato). 

Pontuação/ 

Semântica 
Reconhece e utiliza os sinais de pontuação. 

Variação linguística/ 

Variação regional/ 

Vocabulário 

 

Reconhece as expressões regionais como 

variações linguísticas, respeitando-as. 

Interjeição / 

Onomatopeia 
Identifica e diferencia interjeição e onomatopeia. 

Conto / 

Elementos da narrativa 
Produz textos do gênero conto literário, 

reconhecendo a estrutura do gênero trabalhado 

e respeitando a ortografia, pontuação e estética. 

Cordel / 

Rima /   

Ritmo / 

Produz textos do gênero cordel, reconhecendo 

a estrutura do gênero trabalhado e respeitando 
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Poema x poesia a ortografia, pontuação e estética. 

TURMA: SEXTO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

ARTE 

Objetivos: promover a experimentação de diferentes materiais e suportes de produção artística; 

ofertar imagens de produções de diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no 

espaço; propiciar a relação das práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social e 

cultural através de recursos da Comunicação Visual; reafirmar conceitos já estudados acerca dos 

elementos constitutivos da linguagem visual; relacionar elementos da linguagem visual buscando 

a noção de composição na Arte. 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do 

Ser Social 

Elementos 

compositivos da 

linguagem visual 

Identifica e utiliza em suas produções os recursos 

estéticos da Comunicação Visual. 

Contextos e práticas 

artísticas 

Reconhece e caracteriza elementos da 

representação visual da Pré-história. 

Elementos 

compositivos da 

linguagem visual 

 Ilustra uma palavra relacionando o seu significado 

com a sua representação visual (desenho) – 

palavra ilustrada. 

Contextos e práticas 

artísticas 

Reconhece, caracteriza e utiliza em suas 

produções elementos da representação visual da 

Grécia Antiga.  

Recursos Didáticos: 

- Fotos e vídeos para exemplificar as variadas formas de registro sugeridas como 

devolutivas das atividades propostas na sala de aula virtual da turma no Google 

Classroom; 

- Site Google Arts&Culture. 
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CIÊNCIAS 

Objetivos: explorar noções fundamentais do meio ambiente, suas principais características, 

processos e mecanismos, como teias tróficas, interações ecológicas e ecossistemas, para 

observar e interpretar o contexto em que vive, bem como as atividades humanas relacionadas ao 

meio ambiente.  

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Vida e Evolução 

 

Biosfera Identifica a Biosfera como o conjunto de seres 

vivos e ambientes (biomas) no Planeta Terra, 

resultante da interação fundamental entre seus 

sistemas: litosfera, hidrosfera e atmosfera. 

Fatores bióticos e 

abióticos 

Caracteriza os seres vivos (bióticos), os 

componentes não vivos (abióticos) e a estrutura de 

ecossistemas. 

Níveis de organização, 

comunidade, 

população e indivíduo  

Conceitua população, comunidade e ecossistema, 

analisando dados reais ou hipotéticos e interpreta 

gráficos de distribuição e abundância dos seres 

vivos. 

Cadeia e teia alimentar Identifica produtores, consumidores, 

decompositores e suas interações por meio das 

teias alimentares de ecossistemas. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

Objetivos: valorizar a importância da prática regular de atividade física por meio da ampliação do 

repertório de movimentos corporais; exercitar diferentes práticas de alongamento e estímulo à 

consciência corporal; ampliar o conhecimento sobre o funcionamento do corpo humano com 

especial ênfase à importância da alimentação saudável. 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do 

Ser Social / 

Vida e Evolução 

Alimentação, saúde e 

doenças / 

Obesidade / 

Nutrição e esporte 

Demonstra compreensão dos conceitos de saúde e 

qualidade de vida. 

Vida e Evolução 

 

Corpo humano Identifica as estruturas do sistema esquelético. 

Flexibilidade Participa dos momentos de alongamento com 

autonomia, percebendo seu nível de flexibilidade. 

Vida e Evolução / 

Historicidade do 

Ser Social 

Capacidades físicas / 

Força e potência 

muscular 

Pratica os testes de força e mantém rotina de 

atividade física. 

Vida e Evolução / 

Historicidade do 

Ser Social 

Conhecimentos sobre 

o corpo humano 

Identifica diferentes níveis de esforço físico por 

intermédio da frequência cardíaca e respiratória. 
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GEOGRAFIA 

Objetivos: explorar a relação entre lugares, alteração e transformação de paisagens e a 

construção do espaço geográfico e seus desdobramentos em espaços da produção, circulação e 

consumo; abordar as características gerais da Terra, sua posição no Universo e os movimentos 

planetários; estudar a estrutura da litosfera, classificação e descrição das rochas, formação e a 

transformação do relevo e a maneira como a sociedade se apropria dos recursos minerais 

existentes.  

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Astronomia e o 

avanço das 

Ciências 

Localização da Terra Identifica o processo de Formação do planeta 

Terra com a teoria do Big Bang e a formação do 

Sistema Solar. 

Terra e o Sistema Solar Opera corretamente com a Escala Geológica 

diferenciando as principais Eras no processo de 

Formação do planeta Terra. 

Movimentos do Planeta 

Terra: Rotação e 

Translação 

Difere os movimentos do planeta Terra 

(Translação de Rotação) relacionando-os com as 

estações do ano, dia e noite, zonas térmicas etc. 

Orientação pelos astros 

e instrumentos 

Conceitua Latitude e Longitude. 

Historicidade 

do Ser Social 

Fusos horários Relaciona os Fusos Horários com o movimento de 

Rotação da Terra e o aparente movimento do Sol. 

Recursos Didáticos: 

- Caderno Efaz; 

- Simuladores virtuais UNIVERSE SANDBOX e GOOGLE EARTH PRO; 

- Simulador que representa o movimento aparente do Sol – Universidade de Nebraska; 

- Fotos e vídeos para exemplificar as variadas formas de registro sugeridas como 

devolutivas das atividades propostas na sala de aula virtual da turma no Google 

Classroom; 

- Geografia: Geração Alpha 6º ano - Fernando dos Santos Sampaio - 3ª ed.2019 - ED. SM. 
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HISTÓRIA 

Objetivos: estudaremos a Pré-História, tendo em vista o desenvolvimento do gênero homo 

orientado pela teoria da evolução; analisaremos aspectos relativos às relações de trabalho e 

poder, bem como as práticas culturais dos primeiros agrupamentos humanos, destacando as 

civilizações fluviais do início da história; abordaremos também as hipóteses da chegada do 

homem à América e ao Brasil e as diferenças culturais que se constituíram entre os povos do 

continente.  

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do 

Ser Social 

Ciência / Tempo Histórico/ 

Tempo Cronológico / 

Fontes Históricas 

Expressa compreensão acerca da ciência da 

História, do tempo histórico e das fontes 

históricas. 

Historicidade do 

Ser Social 

/Astronomiae o 

avanço das 

ciências 

Teoria / Criacionismo/ 

Evolucionismo / Ciência 

Analisa as principais teorias que explicam o 

surgimento dos seres humanos no planeta. 

Evolucionismo / Gênero / 

Espécie / Nomadismo 

Identifica as características do gênero Homo e 

o modo de vida de nossos ancestrais no 

período Paleolítico. 

Sedentarismo / Civilização Reconhece a invenção da agricultura e da 

domesticação de animais como fundamentais 

para o surgimento das civilizações fluviais. 

Nomadismo /  

Teoria /  

Fontes Históricas 

Analisa as hipóteses que explicam como os 

seres humanos chegaram à América. 

Historicidade do 

Ser Social 

Estado / Hierarquia Social, 

Escravidão 

Demonstra compreender as características da 

organização política, econômica, cultural e 

social dos povos da Mesopotâmia. 

Estado / Hierarquia social/ 

Escravidão / Monarquia 

teocrática/ Politeísmo / 

Destaca a importância do rio Nilo para os 

egípcios e caracteriza a sociedade, a política e 

a religiosidade dessa civilização.  
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Antropozoomorfismo 

 

INGLÊS 

Objetivos: - aquisição de um vocabulário básico, articulado às estruturas da língua inglesa, a 

partir de palavras relacionadas a sua realidade; promoção à prática social da língua inglesa de 

forma contextualizada, próxima à realidade e à faixa etária do estudante; estímulo à produção oral 

por meio de exercícios de listeningand oral practice.  

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do 

Ser Social 

Leitura e oralidade Lê textos para sua faixa etária. 

Vocabulário e cultura Faz uso do vocabulário relacionado aos 

meses do ano e datas comemorativas ao 

redor do mundo. 

Gramática e vocabulário Utiliza o Presente Simples nas formas 

afirmativa, negativa, interrogativa associado 

ao vocabulário sobre a rotina. 

Gramática e composição 

textual 

Utiliza alguns advérbios de frequência para 

falar um pouco sobre a sua rotina escolar. 

 

MATEMÁTICA 

Objetivos: identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e 

transformar o mundo à sua volta; entender e aplicar com plenitude os conceitos relacionados ao 

sistema de numeração, operações nos naturais, múltiplos e divisores, potenciação e números 

racionais (frações, decimais e porcentagem). 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do Interpretação  Interpreta e resolve situações-problema que 
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Ser Social possibilitam a compreensão dos diferentes 

significados das operações. 

Cálculos com 

algoritmos 

Realiza cálculos envolvendo as quatro operações, 

por meio do algoritmo. 

Expressão 

numérica 

Compreende e aplica a ordem correta dos 

procedimentos para resolver uma expressão 

numérica. 

Expressão 

numérica / Raiz 

quadrada / 

Potência 

Resolve expressões numéricas com raiz quadrada e 

potência. 

Divisores e 

Múltiplos 

Estabelece os divisores e múltiplos de um número 

natural, bem como seus critérios de divisibilidade. 

Número Primo Conceitua e determina um número primo. 

Fatoração Decompõe um número composto em um produto de 

fatores primos, utilizando o processo da fatoração. 

MMC e MDC Explora e aplica os conceitos de mínimo múltiplo 

comum. 

Adição e 

Subtração em 

frações 

Calcula resultado de operações de adição e 

subtração de frações com denominadores diferentes. 

 

PORTUGUÊS 

Objetivos: formar falantes versáteis; formar falantes que sustentem diálogos consistentes; formar 

expositores capacitados; formar pessoas que possam adotar uma posição crítica; dominar a 

linguagem para falar e escrever melhor,e para compreender o texto e lê-lo com adequação; 

valorizar conhecimentos já construídos (pré-requisitos); apresentar novos conceitos e aplicá-los.  

EIXOS CONCEITOS INDICADORES 
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CONCEITUAIS 

Historicidade do 

Ser Social 

Variação 

linguística 
Reconhece e diferencia as variedades padrão e 

regional, respeitando as variedades linguísticas por 

contexto histórico e social (diferença entre oralidade e 

escrita). 

 

Elementos da 

narrativa 

Reconhece os elementos da narrativa no texto. 

Sintaxe Diferencia frase, oração e período. 

Figuras de 

linguagem 

Reconhece e utiliza as figuras de linguagem como 

recursos de estilo para os textos. 

Crônica / 

Pontuação /  

Ortografia / 

Concordâncias / 

Estrutura textual 

Produz textos do gênero crônica, reconhecendo a 

estrutura do gênero trabalhado e respeitando a 

ortografia, pontuação, estética e concordância 

nominal e verbal. 

Leitura e 

interpretaçãotextua

l 

Lê e interpreta textos específicos e localiza 

informações implícitas e explícitas nos textos 

estudados, como acontecimentos, pessoas 

envolvidas e temporalidade. 

Relato Pessoal / 

Pontuação / 

Ortografia / 

Concordâncias / 

Estrutura textual 

Produz textos do gênero relato pessoal, 

reconhecendo a estrutura do gênero trabalhado e 

respeitando a ortografia, pontuação, estética e 

concordância nominal e verbal. 
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TURMA: SÉTIMO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

ARTE 

Objetivos: promover a experimentação de diferentes materiais e suportes de produção artística; 

ofertar imagens de produções de diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no 

espaço; reafirmar conceitos já estudados acerca dos elementos constitutivos da linguagem visual; 

relacionar elementos da linguagem visual, articulando e relacionando cada elemento na 

organização do espaço, configurando assim, o conceito de composição na Arte. 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do 

Ser Social 

Contextos e práticas 

artísticas 

Reconhece, caracteriza e utiliza em suas 

produções elementos da representação 

visual da Idade Média.  

Elementos da linguagem 

visual 

 Identifica e conceitua no círculo cromático as 

cores quentes e frias, complementares e 

análogas. 

Elementos da linguagem 

visual 

Conceitua e diferencia monocromia e 

policromia. 

Elementos compositivos 

da linguagem visual 

Identifica as cores neutras e compreende a 

sua função em uma composição artística. 

Recursos Didáticos: 

- Fotos e vídeos para exemplificar as variadas formas de registro sugeridas como 

devolutivas das atividades propostas na sala de aula virtual da turma no Google 

Classroom; 

- Site Google Arts&Culture. 
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CIÊNCIAS 

Objetivos: explorar os conceitos de vida, evolução e biodiversidade, por meio de discussões 

sobre questões filosóficas e científicas fundamentais no campo da Biologia, diferentes teorias 

sobre o desenvolvimento da vida, principalmente a teoria da evolução; situar-se no tempo e 

espaço como ser vivo e organismo participante de uma longa história (da vida); compreensão das 

diversas formas de vida existentes em nosso tempo e no cotidiano, a importância da 

biodiversidade, bem como as diferentes interações com os seres humanos. 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Vida e Evolução 

 

Surgimento da vida Compreende as teorias do surgimento da vida na 

Terra, assim como as teorias da biogênese e 

abiogênese. 

Teorias 

evolucionistas 

Diferencia as teorias evolucionistas, com base no 

surgimento e transformação dos seres vivos ao 

longo do tempo, bem como os cientistas que 

participaram da construção das teorias 

evolucionistas. 

Teoria da Evolução 

pela seleção natural 

Conceitua a teoria da evolução, postulada por 

Charles Darwin, considerando a variabilidade, 

adaptação e seleção natural como suas principais 

características. 

Tipos de células Conceitua células, reconhece semelhanças e 

diferenças entre células procariontes e 

eucariontes, animais e vegetais, bem como 

caracteriza seres unicelulares e multicelulares.  

Classificação dos 

seres vivos 

Identifica a organização e os critérios para 

classificar os seres vivos. 

Vírus Caracteriza o vírus e seus mecanismos de ação, e 
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conceitua as doenças virais. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Objetivos: valorizar a importância da prática regular de atividade física por meio da ampliação do 

repertório de movimentos corporais; exercitar diferentes práticas de alongamento e estímulo à 

consciência corporal; ampliar o conhecimento sobre o funcionamento do corpo humano com 

especial ênfase aos sistemas esquelético e muscular. 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Vida e Evolução/ 

Historicidade do 

Ser Social  

 

Disponibilidade 

corporal 

 

Envolve-se nas atividades corporais e integra-se 

nas discussões sobre as regras das atividades 

realizadas. 

Corpo humano 

 

Possui noções básicas do sistema muscular. 

Sedentarismo Participa com qualidade da campanha de combate 

ao sedentarismo no período de isolamento. 

 

Vida e Evolução 

Equilíbrio corporal Demonstra controle do corpo em exercícios 

meditativos. 

 

Historicidade do 

Ser Social  

Movimento 

sincronizado 

Apresenta noções de espaço-tempo nas atividades 

rítmicas realizadas. 
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GEOGRAFIA 

Objetivos: explorar os principais aspectos do território brasileiro, sua posição geográfica, 

extensão, limites e fronteiras; historicidade da formação territorial e a atual situação político-

administrativa. Abordaremos aspectos relacionados com o crescimento, a estrutura e a 

distribuição populacional no território brasileiro.  

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do 

Ser Social 

Extensão territorial 

do Brasil / Brasil: 

limites e fronteiras 

Opera adequadamente com a categoria de território 

na análise do espaço geográfico brasileiro. 

Divisão político-

administrativa 

Define e opera com o conceito de regionalização. 

Divisões regionais Identifica as Macrorregiões estabelecidas pelo IBGE. 

Distribuição 

demográfica: 

migração, imigração 

e emigração 

Diferencia os conceitos de: Migração, Imigração e 

Emigração no contexto de formação da nação 

brasileira. 

Recursos Didáticos 

- Simuladores virtuais UNIVERSE SANDBOX e GOOGLE EARTH PRO.; 

- Documentário: “Migrantes” disponível 

em:https://www.youtube.com/watch?v=gbGGY4J8RFU 

- Geografia: Geração Alpha 7º ano - Fernando dos Santos Sampaio - 3ª ed.2019 - ED. SM. 
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HISTÓRIA 

Objetivos: estudar a transição para o feudalismo europeu e o período medieval, bem como as 

transformações desencadeadas pelo período renascentista; o Império Árabe e as contribuições 

da cultura islâmica; as Grandes Navegações e a mentalidade que orientou a colonização do 

nosso país; formação da sociedade brasileira; conceitos de diversidade cultural, miscigenação e 

eurocentrismo.  

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade 

do Ser Social 

Burguesia, mercantilismo, 

urbanização e Monarquias 

Nacionais 

Demonstra conhecer o contexto histórico que 

causou a crise do sistema feudal na Europa. 

Colonização, acumulação 

de capital e imperialismo 

Contextualiza o processo de surgimento das 

Grandes Navegações e as transformações daí 

resultantes. 

Ameríndios, eurocentrismo 

e colonização 

Reconhece as características sociais, 

econômicas e culturais dos povos pré-

colombianos. 

Comunidade, igualdade, 

eurocentrismo, 

colonização e genocídio 

Demonstra compreender a diversidade cultural 

das sociedades nativas do Brasil e as 

consequências da colonização europeia para 

esses povos. 
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INGLÊS 

Objetivos: uso dos pronomes relativos, 1ª e 2ª condicional; passado simples e contínuo, 

Therewas/Therewere e Usedto; verbos modais: must e should; planos futuros com will, Going To, 

may e might; advérbios de tempo; impacto humano na natureza; hobbies; tecnologia da 

informação, moedas e preços. 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do 

Ser Social 

Leitura e oralidade Reads texts related to the contentes presented in 

class. 

Gramática e cultura The student is able to talk about past situations 

using the simple past. 

Vocabulário e 

gramática 

The student is able to talk about present and past 

situations using adverbs of frequency. 

Historicidade do 

Ser Social / 

Vida e Evolução 

Linguagem, 

oralidade, gramática, 

natureza e 

composição textual 

Can discuss the human impact in the nature using 

There TO BE (present and past tenses). 

 

MATEMÁTICA 

Objetivos: identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e 

transformar o mundo à sua volta; entender e aplicar com plenitude os conceitos de números 

inteiros, números racionais, potenciação, radiciação e álgebra (equações e inequações). 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do 

Ser Social 

Números inteiros e 

interpretação 

Utiliza e opera com os números inteiros em 

situações-problema. 

Módulo ou valor 

absoluto 

Conhece e aplica as propriedades de simetria e 

módulo dos números inteiros. 
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Potenciação e 

radiciação 

Calcula potência e raiz quadrada de números 

inteiros positivos. 

Expressão numérica Calcula o valor das expressões numéricas, 

envolvendo as operações estudadas. 

Números racionais Identifica e representa números racionais. 

Números racionais Compara números racionais. 

Números racionais Representa número decimal em fração decimal e 

vice-versa. 

Expressões 

numéricas 

Resolve expressões numéricas com números 

racionais. 

Álgebra Utiliza a linguagem algébrica para expressar 

generalizações. 

 

PORTUGUÊS 

Objetivos: oralidade; leitura; produção textual; reflexão da língua; domínio da linguagem para 

falar e escrever melhor, e para compreender o texto e lê-lo com adequação; valorizar 

conhecimentos já construídos (pré-requisitos); apresentar novos conceitos e aplicá-los.  

 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do 

Ser Social 

 

Modos Verbais / 

Tempos verbais / 

Formas nominais do verbo 

Identifica e usa corretamente os 

tempos/modos verbais e as formas 

nominais, de maneira que identifique o 

contexto e a intencionalidade do uso. 

Poema / 

Recursos estilísticos / 

Produz textos do gênero poema, 

reconhecendo a estrutura do gênero 
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Pontuação / 

Ortografia / 

Estética textual / 

Concordâncias 

trabalhado e respeitando a ortografia, 

pontuação, estética e concordância nominal 

e verbal. 

Rima / 

Aliteração e assonância / 

Trocadilho / 

Metáfora / 

Personificação / 

Metonímia 

Reconhece e utiliza recursos estilísticos na 

produção de textos: rima, aliteração e 

assonância, trocadilho, metáfora, 

personificação e metonímia. 

Leitura / 

Interpretação / 

Linguagem verbal  

e não verbal / 

Aspectos semânticos 

Lê e interpreta textos específicos e localiza 

informações implícitas e explícitas nos 

textos estudados, como acontecimentos, 

pessoas envolvidas e temporalidade. 

Sintaxe: frase, oração e 

período 

Reconhece a diferença entre frase, oração e 

período. 

Sintaxe: sujeito e predicado 
Reconhece os termos essenciais da oração: 

sujeito e predicado. 

 

 

Sintaxe: tipos de sujeito 

 

Reconhece e classifica os tipos de sujeito 

da oração. 

Artigo de opinião / 

Estrutura textual / 

Estética /  

Ortografia / 

Pontuação / 

Aspectos gramaticais 

Produz textos do gênero artigo de opinião, 

reconhecendo a estrutura do gênero 

trabalhado e respeitando a ortografia, 

pontuação, estética e concordância nominal 

e verbal. 
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TURMA: OITAVO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

ARTE 

Objetivos: promover a experimentação de diferentes materiais e suportes de produção artística; 

ofertar imagens de produções de diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no 

espaço; reafirmar conceitos já estudados acerca dos elementos constitutivos da linguagem visual; 

relacionar elementos da linguagem visual, articulando e relacionando cada elemento na 

organização do espaço, configurando assim, o conceito de composição na Arte. 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade 

do Ser Social 

Contextos e 

práticas artísticas 

Reconhece, caracteriza e utiliza em suas composições 

elementos da produção artística do Renascimento 

(destaque à figura humana).  

Processos de 

criação 

Aplica as medidas, relações, articulações e proporções 

do desenho da figura humana, para que este fique 

estética e proporcionalmente correto. 

Processos de 

criação 

Identifica e utiliza recursos gráficos em suas produções 

para dar vida e movimento aos desenhos. 

Contextos e 

práticas artísticas 

Reconhece, caracteriza e utiliza em suas composições 

elementos da produção artística do Barroco.  

Elementos 

compositivos da 

linguagem visual 

Identifica e explora em suas produções a luz e a sombra 

como elementos compositivos do trabalho artístico.  

 

  



61 
 

CIÊNCIAS 

Objetivos: por meio de discussões introdutórias no campo da evolução e classificação, busca-se 

a contextualização do ser humano como animal integrante de uma longa história, bem como suas 

relações de parentesco e semelhança com outros animais; conceituando-se, em seguida,  os 

níveis de organização dos seres vivos, procura-se a compreensão, por parte do estudante, do ser 

humano como organismo complexo e funcional, formado por um conjunto de sistemas 

conectados e interdependentes que viabilizam o funcionamento do todo.  

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Vida e 

Evolução 

 

 

Classificação 

dos hominídeos  

Caracteriza a espécie humana dentro do reino animal, 

entendendo o ser humano como parte de um processo 

evolutivo e que compartilha características corporais com 

outros organismos. 

 

Tipos de células  
Conceitua e identifica os principais tipos de células e tecidos 

celulares, suas funções e localização no corpo humano. 

 

Níveis de 

organização 

Diferencia os níveis de organização do organismo e como 

se relacionam 

Sistema 

digestório 
Discorre sobre o caminho do alimento em nosso organismo 

e o processo de digestão, bem como os órgãos envolvidos 

em cada etapa. 

Nutrição, 

macronutrientes 

e 

micronutrientes. 

Argumenta sobre a importância da nutrição para o 

funcionamento de nosso organismo, sendo capaz de 

interpretar a informação nutricional de rótulos, e relacionar 

hábitos alimentares, saúde e cultura. 

Sistema 

circulatório 

Argumenta sobre a função do sistema circulatório e os 

órgãos envolvidos no mesmo, a composição do sangue, 

bem como identifica as principais doenças relacionadas à 
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este sistema. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Objetivos: valorizar a importância da prática regular de atividade física por meio da ampliação do 

repertório de movimentos corporais; exercitar diferentes práticas de alongamento e estímulo à 

consciência corporal; ampliar o conhecimento sobre o funcionamento do corpo humano 

articulando conceitos de anatomia humana (percepção sinestésica; relação entre sistemas e 

órgãos). 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Vida e Evolução / 

Historicidade do 

Ser Social 

 

Ginástica de 

conscientização 

corporal 

Demonstra controle do corpo nas atividades 

meditativas. 

Anatomia Demonstra noções de anatomia, relacionando o 

sistema esquelético com o sistema muscular. 

Fisiologia do 

exercício e a 

disponibilidade 

corporal 

 

Envolve-se na campanha de combate ao 

sedentarismo no período de isolamento social. 

 

Vida e Evolução / 

Historicidade do 

Ser Social 

 

Sistema muscular 

 

Identifica os grupos musculares relacionados ao 

equilíbrio postural. 

 

Historicidade do 

Ser Social 

Relacionamento 

entre pares e 

protagonismo 

 

Envolve-se nas discussões e estudos dos temas 

apresentados. 
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GEOGRAFIA 

Objetivos: abordar os principais fenômenos e processos relacionados à dinâmica natural e à 

interferência da sociedade humana na construção do espaço geográfico; discutir sobre o mundo 

contemporâneo, a diversidade de povos, culturas e as questões territoriais; tratar, também, das 

principais transformações ocorridas no cenário mundial pós II Grande Guerra.  

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do 

Ser Social 

Estado-Nação, 

Território, Nação e País/ 

Povos e culturas 

distintas 

Diferencia os conceitos: Estado, Território, Nação 

e País. 

Sistemas políticos: 

bipolar - corrida espacial 

e corrida armamentista 

Relaciona o conceito de mundo bipolarizado com o 

contexto da Guerra Fria. 

Mundo multipolar Identifica a economia dos EUA e sua influência no 

mercado internacional. 

Globalização e 

econômica/ 

Blocos econômicos 

Relaciona o papel da mídia com os interesses das 

transnacionais no mercado internacional. 

Recursos Didáticos: 

- Atividades postadas na sala de aula virtual de cada turma no Google Classroom, com 

objetivos específicos para abordar os indicadores a serem trabalhados; 

- Simuladores virtuais UNIVERSE SANDBOX e GOOGLE EARTH PRO.; 

- Documentário: “Criança a alma do negócio” disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=ur9lIf4RaZ4 

- Geografia: Geração Alpha 8º ano - Fernando dos Santos Sampaio - 3ª ed.2019 - ED. SM. 
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HISTÓRIA 

Objetivos: estudaremos a corrente filosófica do Iluminismo do século XVIII e seus 

desdobramentos, tais como as Revoluções Francesa e Americana, identificando elementos 

pertencentes a essa filosofia que fazem parte da nossa sociedade atualmente; analisaremos 

também a transição do sistema artesanal para o industrial, o processo conhecido como 

Revolução Industrial e as profundas transformações sociais, econômicas, culturais e ambientais 

observadas na perspectiva a longo prazo.  

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do 

Ser Social 

Liberalismo, racionalismo, 

Estado laico, direitos e 

igualdade 

Analisa o iluminismo e seu significado 

histórico, operando com os conceitos de 

liberalismo, contrato sociale república.  

Monarquia absolutista, 

revolução, direitos, 

igualdade, Estado laico e 

imperialismo 

Analisa as transformações causadas pela 

Revolução Francesa e relaciona a era 

Napoleônica com a História do Brasil. 

Revolução, manufatura, 

maquinofatura, burguesia, 

proletariado e revolução. 

Demonstra compreender a transição do 

sistema doméstico para a indústria e suas 

heranças econômicas, sociais e 

ambientais. 

Revolução, independência, 

nacionalismo e direitos 

Contextualiza os movimentos de 

independência americanos, relacionando 

com os ideais do movimento iluminista. 

Revolução, escravidão, 

igualdade, direitos e 

nacionalismo 

Compreende os movimentos de 

contestação ao domínio português no 

Brasil e a repressão da metrópole. 
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INGLÊS 

Objetivos: estudo do passado perfeito (since, for, yet, ever, already); voz passiva; substantivos 

contáveis e incontáveis (many, a lotof, much, a few, a little); PhrasalVerbs I; continents; palavras 

de origem africana; artes; empregos e carreiras; adjetivos e substantivos abstratos; rotina; 

decisões e valores. 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do 

Ser Social 

Leitura e oralidade Reads texts related to the contents presented in 

class. 

Gramática, vocabulário e 

cultura 

Can talk about Life Experiences using the 

Present Perfect correctly. 

Gramática e vocabulário The student is able to use the Simple Past and 

the Present Perfect correctly. 

Oralidade The student is able to talk about children’s right 

and teenage life. 

Vocabulário e produção 

textual 

Can describe Jobs and Careers using a range of 

adjectives to express feelings. 

 

MATEMÁTICA 

Objetivos: identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e 

transformar o mundo à sua volta; entender e aplicar com plenitude os conceitos de, números 

racionais, números irracionais, números reais, monômios e polinômios; produtos notáveis - 

geometria (polígonos e circunferência). 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do 

Ser Social 

Números racionais Opera com números racionais. 

Números irracionais e 

relação entre 

Relaciona o diâmetro e o comprimento de uma 

circunferência com o número Pi. 
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comprimento e diâmetro 

Números reais Conceitua e opera com o conjunto dos números 

reais. 

Potenciação e 

radiciação 

Calcula potência e raiz quadrada de um número 

real. 

Números reais Resolve expressões numéricas com números 

reais. 

Variável Calcula o valor numérico de expressões 

algébricas. 

Monômios Efetua operações com monômios. 

 

PORTUGUÊS 

Objetivos:  a língua está situada no emaranhado das relações humanas, nas quais o estudante 

está mergulhado. Não há língua separada de um contexto social vivido, portanto, o ensino 

metodológico da língua deve priorizar sua natureza dialógica; domínio da linguagem: para falar e 

escrever melhor e para compreender o texto e lê-lo com adequação; valorizar conhecimentos já 

construídos (pré-requisitos); apresentar novos conceitos e aplicá-lo. 

 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do 

Ser Social 

 

Recursos estilísticos / 

Figuras de linguagem / 

Rimas / 

Ritmo 

Reconhece e utiliza os recursos 

estilísticos como sonoridade, 

musicalidade e figuras de linguagens na 

produção de poemas. 

Elementos coesivos: 

conjunção, preposição e 

advérbio / 

Semântica 

Utiliza elementos de coesão e coerência 

como advérbios, preposições e 

conjunções, bem como os reconhece na 

produção de sentido nos textos. 
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Poema / 

Poesia / 

Ortografia / 

Estética / 

Concordâncias 

Produz textos do gênero poema, 

reconhecendo a estrutura do gênero 

trabalhado e respeitando a ortografia, 

pontuação, estética e concordância 

nominal e verbal. 

Leitura / 

Interpretação / 

Semântica / 

Linguagem verbal e não verbal/ 

Situações contextuais 

Lê e interpreta textos específicos e 

localiza informações explícitas e 

implícitas nos textos estudados, como 

acontecimentos, pessoas envolvidas e 

temporalidade. 

Escrita / 

Interpretação / 

Semântica / 

Linguagem verbal e não-verbal/ 

Situações contextuais / 

Recursos expressivos 

Produz textos do gênero propaganda, 

reconhecendo a estrutura do gênero 

trabalhado e respeitando a ortografia, 

pontuação, estética e concordância 

nominal e verbal. 

Recursos expressivos / 

Gêneros textuais 

Reconhece os recursos semânticos 

expressivos nos diferentes gêneros 

textuais. 
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TURMA: NONO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

ARTE 

Objetivos: promover a experimentação de diferentes materiais e suportes de produção artística; 

ofertar imagens de produções de diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no 

espaço; reafirmar conceitos já estudados acerca dos elementos constitutivos da linguagem visual; 

relacionar elementos da linguagem visual, articulando e relacionando cada elemento na 

organização do espaço, configurando assim, o conceito de composição na Arte. 

 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do 

Ser Social 

Contextos e práticas 

artísticas 

Demonstra compreender a trajetória 

produtiva dos artistas modernistas como 

um processo construtivo da linguagem da 

Arte Moderna do final do século XIX e 

início do século XX. 

Leitura de imagens / 

Elementos compositivos da 

linguagem visual 

Identifica e conceitua os elementos da 

representação visual através da análise 

de obras de arte (ponto, linha, forma, cor, 

textura, luz, sombra, volume). 

Contextos e práticas 

artísticas 

Demonstra compreender o contexto 

histórico e artístico que propiciou o 

surgimento da Arte Contemporânea. 

Materialidades Reconhece as diversas modalidades 

expressivas presentes na Arte 

Contemporânea. 

 

CIÊNCIAS 

Objetivos: no 9º Ano, no campo da Biologia, os estudos terão foco mais aplicado, trabalhando 

temáticas que permeiam a sociedade na atualidade. Iniciado no final do 8º Ano, o estudo da 
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genética, agora, além de um aprofundamento de suas bases conceituais, abordará temáticas 

como sistemas sanguíneos ABO, transgenia, clonagem etc.; nos campos da Química e Física, 

trabalhados a partir do final do primeiro trimestre, os estudantes serão introduzidos a conceitos 

básicos, como substâncias químicas, elementos, reações e equações químicas, átomos, forças e 

as diversas manifestações de energia.  

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Astronomia e 

avanço das 

Ciências 

As leis de Newton, 

velocidade e aceleração 

Conceitua, explica e calcula como se mede 

força e velocidade, diferenciando as leis de 

Newton. 

A gravidade e a massa 

dos objetos astronômicos 

Conceitua gravidade, diferenciando as forças 

gravitacionais em outros planetas. 

Pressão e flutuação Conceitua e calcula a pressão sobre 

superfícies, bem como explica a pressão 

atmosférica e flutuação dos corpos. 

Energia, trabalho e 

potência 

Conceitua e calcula energia, trabalho e 

potência, relacionando com as máquinas 

simples.  

Propriedades da matéria Conceitua matéria e sua formação, sendo 

capaz de explicar suas principais 

propriedades, bem como as mudanças de 

estado físico. 

Estrutura atômica Conceitua as principais estruturas do átomo 

com suas respectivas cargas elétricas. 

Substâncias e misturas Identifica substâncias puras e misturas 

homogêneas e heterogêneas em diversos 

materiais. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

Objetivos: valorizar a importância da prática regular de atividade física por meio da ampliação do 

repertório de movimentos corporais; exercitar diferentes práticas de alongamento e estímulo à 

consciência corporal; ampliar o conhecimento sobre o funcionamento do corpo humano com 

especial ênfase à importância da alimentação saudável, do exercício físico, do sono e dos bons 

relacionamentos sociais como os pilares da saúde humana. 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Vida e Evolução / 

Historicidade do Ser 

Social 

 

PILARES DE SAÚDE: exercício, 

alimentação saudável, 

flexibilidade e relações sociais 

Identifica hábitos de vida saudáveis 

relacionados a alimentação e a 

atividade física. 

Ginástica de conscientização 

corporal 

Demonstra domínio do corpo nas 

atividades meditativas e de 

autoconsciência. 

Ginástica de condicionamento, 

fisiologia dos exercícios / 

Metabolismo  

Possui noções básicas de fisiologia 

do exercício. 

Ginástica de condicionamento e 

de conscientização corporal 

Realiza alongamentos com 

autonomia, refletindo sobre seu 

nível de flexibilidade. 

Historicidade do Ser 

Social 

 

 

Danças urbanas, de salão e 

contemporânea 

Apresenta noções de espaço-tempo 

nas atividades rítmicas realizadas. 

Historicidade do Ser 

Social 

Relacionamento entre pares e 

protagonismo 

 

Envolve-se nas discussões e 

estudos dos temas apresentados, 

qualificando suas atividades 

escolares. 
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GEOGRAFIA 

Objetivos: iniciaremos os estudos abordando o desenvolvimento do capitalismo, a evolução 

tecnológica e a constituição de espaços interligados através da globalização; focaremos na 

dinâmica espacial – seus fluxos e fixos; destacaremos, ao abordar a sociedade interligada, os 

fluxos migratórios e como se refletem na transformação e alteração dos espaços geográficos; 

estabeleceremos relação entre a constituição da sociedade de consumo com as estratégias 

político administrativas do Norte. 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do 

Ser Social 

A tecnologia e a 

transformação do 

espaço geográfico 

Identifica as principais modificações na paisagem 

causadas pela Primeira Revolução Industrial. 

As tecnologias na 

Primeira Revolução 

Industrial 

Caracteriza a divisão social do trabalho 

estabelecida durante a Primeira Revolução 

Industrial, identificando e distinguindo as classes 

sociais existentes. 

As tecnologias na 

Terceira Revolução 

Industrial 

Identifica as disparidades entre o Salário Mínimo 

vigente e o calculado pelo Dieese. 

As transnacionais e o 

comércio mundial 

Relaciona o barateamento da força de trabalho, as 

legislações ambientais e trabalhistas fracas, como 

atrativos para a instalação de filiais de 

transnacionais em país em desenvolvimento. 

Os fluxos de 

mercadorias e pessoas 

Relaciona o período técnico-científico-

informacional com a fragmentação do processo 

produtivo das transnacionais pelo mundo. 

As grandes 

corporações de 

produção e o comércio 

mundial transnacionais 

e o comércio mundial 

Identifica as contradições sociais e produtivas 

evidenciadas durante a pandemia do COVID 19 

existentes do processo de produção e distribuição 

dos insumos hospitalares (máscaras e 

respiradores), exercidas no comércio mundial. 
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Recursos Didáticos: 

- Simuladores virtuais UNIVERSE SANDBOX e GOOGLE EARTH PRO.; 

- Documentário: “O mundo global visto do lado de cá”, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=-UUB5DW_mnM 

- Geografia: Geração Alpha 9º ano - Fernando dos Santos Sampaio - 3ª ed.2019 - ED. SM. 

 

HISTÓRIA 

Objetivos: o conteúdo de História do 9º Ano corresponde aos principais conflitos dos séculos XIX 

e do século XX, que foram fundamentais para a construção da sociedade atual. A questão do 

imperialismo e das Guerras Mundiais são pontos centrais de análise para que possamos pensar 

no equilíbrio de forças entre os Estados atualmente. Abordaremos, nesse contexto, o processo de 

colonização e descolonização da Ásia e da África orientado pelos países europeus.  

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do 

Ser Social 

Estados Nacionais, 

nacionalismo e imperialismo 

Demonstra compreender as causas e as 

consequências da I Guerra Mundial. 

Monarquia absolutista, 

socialismo, comunismo, 

revolução e ditadura 

Analisa a Revolução Socialista na Rússia e 

suas contradições como um marco da 

História Contemporânea. 

Positivismo, república, 

ditadura, urbanização, 

proletariado, anarquismo e 

direitos. 

Analisa as estruturas sociais, políticas e 

econômicas da República Velha no Brasil. 

Liberalismo, capitalismo, 

livre mercado, propriedade 

privada e intervencionismo 

Identifica as consequências causadas pela 

crise de 1929 tendo em vista o conceito de 

liberalismo econômico. 
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INGLÊS 

Objetivos: estudo do passado perfeito; presente e passado perfeito contínuo; would/could; 

revisão dos tempos verbais; Phrasal Verbs II; pronomes reflexivos; fenômenos da natureza; 

lugares extremos; expressões inglesas e seus significados, tecnologia da comunicação. 

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do 

Ser Social 

Leitura e oralidade Reads texts related to the contents presented in 

class. 

Cultura, vocabulário, 

gramática e 

composição textual 

Can describe musical styles using a range of 

adjectives in their comparative and superlative 

forms. 

Cultura, vocabulário, 

gramática e 

composição textual 

The student is able to talk about life experiences 

using the Present and the Past Perfect. 

Cultura, vocabulário, 

gramática e 

composição textual 

Can describe feelings and emotions using the 

Gerund Verbs. 
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MATEMÁTICA 

Objetivos: identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e 

transformar o mundo à sua volta; entender e aplicar com plenitude os conceitos de potência e 

radiciação, álgebra (equação do 2° grau, biquadrada, irracional e fracionária).  

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do 

Ser Social 

 

Potência Calcula a potência de um número real. 

Radiciação Calcula a raiz enésima de um número real. 

Potenciação e 

radiciação 

Utiliza as propriedades da potenciação e 

radiciação para simplificar expressões. 

Notação científica Opera com notação científica. 

Expressões numéricas Resolve expressões numéricas envolvendo 

potência e raiz. 

Racionalização Racionaliza frações. 

Equação do segundo 

grau 

Reconhece uma equação do segundo grau e 

identifica seus coeficientes. 

Equação do segundo 
grau 

Verifica se um número é ou não solução de uma 

equação. 

Equação do segundo 
grau 

Resolve equações completas e incompletas do 

segundo grau (Bhaskara ou soma e produto). 

Equação do segundo 
grau 

Aplica equações do segundo grau em situações-

problema. 
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PORTUGUÊS 

Objetivos: a língua está situada no emaranhado das relações humanas, nas quais o estudante 

está mergulhado. Não há língua separada de um contexto social vivido, portanto, o ensino 

metodológico da língua deve priorizar sua natureza dialógica. No momento atual, a tônica no 

ensino da língua está no texto. Entre as atribuições da Escola, ressalta-se a de fazer com que o 

estudante seja competente na leitura, na escrita e na oralidade. Tal competência se estabelece 

quando o indivíduo sabe o que está fazendo e aprende a usar suas habilidades conscientemente. 

Portanto, domínio da linguagem: para falar e escrever melhor e para compreender o texto e lê-lo 

com adequação; valer-se dos conhecimentos já construídos (pré-requisitos); apresentação de 

novos conceitos; aplicá-los.  

EIXOS 

CONCEITUAIS 

CONCEITOS INDICADORES 

Historicidade do 

Ser Social 

 

Recursos Semânticos / 

Antônimos / 

Sinônimos / 

Parônimos / 

Homônimos / 

Ambiguidade / 

Polissemia 

Reconhece e usa recursos semânticos em textos 

como sinônimos, antônimos, parônimos, 

homônimos e palavras polissêmicas. 

 

Sintaxe / 

Período composto: 

coordenação e 

subordinação 

Identifica e diferencia oração coordenada e 

subordinada. 

Sintaxe: subordinada 

substantiva 
Identifica e classifica sintaticamente as orações 

subordinadas substantivas. 

Narrativa / 

Conto / 

Elementos da narrativa / 

Ortografia / 

Pontuação / 

Concordâncias / 

Produz textos do gênero conto, reconhecendo a 

estrutura do gênero trabalhado e respeitando a 

ortografia, pontuação, estética e concordância 

nominal e verbal. 
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Regência 

 Lê e interpreta textos específicos e localiza 

informações explícitas e implícitas nos textos 

estudados, como acontecimentos, pessoas 

envolvidas e temporalidade. 

Narrativa / 

Crônica jornalística / 

Argumentação / 

Elementos da narrativa / 

Ortografia / 

Pontuação / 

Concordâncias / 

Regência 

Produz textos do gênero crônica jornalística, 

reconhecendo a estrutura do gênero trabalhado e 

respeitando a ortografia, pontuação, estética e 

concordância nominal e verbal. 

 

Dissertação / 

Argumentação / 

Artigo de opinião / 

Elementos coesivos / 

Ortografia / 

Pontuação / 

Concordâncias / 

Regência 

Produz textos do gênero artigo de opinião, 

reconhecendo a estrutura do gênero trabalhado e 

respeitando a ortografia, pontuação, estética e 

concordância nominal e verbal. 

 


