ENSINO FUNDAMENTAL II

PLANO DE AULA – 9º ano
Coordenadores Pedagógicos: Vania Cristina Graciani
Disciplinas: Português, Matemática, História, Ciências, Ciências da Religião, Geografia, Arte, Educação
Física, e Inglês.

1. Competências Específicas
2. Unidades Temáticas

3. Habilidades/Objetivos

4. Conhecimentos Essenciais

5. Carga Horária
6. Período de Realização

Promover a socialização e integração dos estudantes.
Tema transversal e integradores: Multiculturalismo

Participar de situações de intercâmbio oral do cotidiano escolar,
ouvindo com atenção, formulando e respondendo perguntas,
explicando, compreendendo, contribuindo com opiniões e novas
informações sobre o assunto tratado e argumentando e contra
argumentando.
Ler e compreender, com autonomia, textos de diversos gêneros
reconhecendo os contextos sociais de uso e coordenando as
estratégias de decodificação com as de antecipação, inferência e
verificação, para resolução de dúvidas na compreensão.
Ler em voz alta com fluência em diferentes situações.
Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria
das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica,
a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e
testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções
(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das
diferentes áreas.
Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis,
para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e
decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos,
a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito
local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao
cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.
Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade,
flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com
base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e
solidários.
Medidas de Tempo;
Raciocínio logico;
Interpretação;
Ler, escutar e produzir;
Feminino e masculino;
Sistema Solar;
História do Brasil;
Xadrez;
44 horas
29/09/2020 até 13/10/2020

Atividades

Gincana On-line "Distantes, mas conectados"

REGULAMENTO:

1. Todos os alunos deverão participar do grupo de WhatsApp para o recebimento e entrega de
atividades.
1.1 As atividades serão postadas apenas no grupo da gincana e deverão ser entregues apenas
nesse grupo.

2. Após o primeiro dia de atividades, o grupo da gincana ficará fechado para postagens de 19h59
até 7h59.
2.1 As tarefas serão postadas as 20h de cada dia útil até o encerramento do evento.
2.2 O limite para entrega das atividades será de 24h após a postagem.
2.3 Atividades surpresas poderão ser postadas ao longo do dia.

3. Cada turma terá um capitão, inicialmente escolhido pela organização do evento.
3.1 Os capitães serão responsáveis pela organização da turma em algumas tarefas.
3.2 A entrega das tarefas será individual e de responsabilidade de cada aluno participante.

4. Todas as tarefas valerão 100 pontos e a pontuação será atribuída de acordo com a
porcentagem de alunos que entregarem cada tarefa. Ex: se metade da turma entregar as tarefas
(50%), receberá 50 pontos.
4. Falta de assertividade, capricho e empenho na realização das atividades poderá acarretar no
não recebimento da pontuação integral.

5. Ao final da gincana a equipe que obtiver a maior pontuação geral (somatório de todas as
tarefas) será a campeã e receberá uma premiação especial.
5.1 O encerramento acontecerá em um evento online onde serão realizadas as últimas tarefas, no
dia 16/10 as 20h.

8-Avaliação
Serão avaliados aspectos como: capricho, organização, originalidade, empenho, pontualidade na entrega
da atividade.

