
Planejamento do 2º Bimestre / 2012 

 Trabalho realizado pelos professores da Rede Municipal de Ipatinga, em encontro de planejamento do dia 11/04/2012. 

6º ano - 11 anos 

Objetivos Conteúdos 

- Reconhecer os métodos utilizados no tratamento da água para consumo doméstico, 

analisando a tecnologia desenvolvida para o beneficio público.  

- Reconhecer, em textos e representações figurativas fixas, a natureza cíclica das 

transformações da água na natureza.   

- Identificar problemas ambientais e hipóteses relacionadas às suas causas, em 

descrições de situações reais. 

- Reconhecer fórmulas de moléculas de algumas substancia comuns no meio ambiente e 

no cotidiano, tais como: água, gás carbônico, oxigênio, cloreto de sódio, hidrogênio, 

etc. 

- Reconhecer os processos de economizar, reciclar e reutilizar e água.  

- Relacionar as doenças de veiculação hídrica destacando meios de prevenção mais 

eficazes. 

 ÁGUA 

- A água potável e a poluição das águas. 

- Tratamento da água.  

 
Observação: 
 
 Foi definido que se dará continuidade ao assunto Água, e, na medida do possível, deve-se introduzir o conteúdo AR, ainda no 2º bimestre. 
 

 

 

 

 



7º ano - 12 anos 

Objetivos Conteúdos 

- Identificar através de desenhos os organismos pertencentes ao reino Protista, relacionando as doenças 
causadas por eles, principalmente no ser humano. 

- Reconhecer a importância dos microrganismos, protozoários, bactérias e vírus para o ser humano, 
como os principais agentes etiológicos de doenças infecto-contagiosas.  
 

- Reconhecer a grande biodiversidade existente no grupo: mofos, bolores. Fermentos, leveduras, 
cogumelos e orelhas-de-pau, detalhando as estruturas internas, externa e hábitat. 

- Identificar as doenças causadas por fungos, especialmente no ser humano e plantas. 
- Reconhecer a importância dos fungos na produção de bebidas fermentadas, massa, álcool combustível, 

na área de saúde e medicina, produção de antibióticos, na ecologia, na reciclagem de nutrientes e 
remineralização do substrato.  

  
- Reconhecer os principais filos do reino animal e dar exemplos de cada um desses grupos. 
- Identificar as principais características dos filos do reino animal. 
- Estabelecer algumas relações comparativas entre os filos quanto às suas características. 
- Estabelecer a comparação entre animais poríferos e cnidários, destacando seu habitat, a presença de 

estruturas e a complexidade. 
- Identificar as doenças humanas causadas ou veiculadas por platelmintos, nematelmintos e artrópodes, 

bem como suas formas de prevenção. 

- Protozoários  
 
 
 
 
- Fungos 
  
 
 
 
  
  

- Os poríferos. 
- Os Cnidários 
- Os platelmintos. 
- Os nematelmintos.  
- Os moluscos. 
- Os anelídeos. 

- Artrópode  - os insetos. 

- Artrópodes  - aracnídeos, 
crustáceos, diplópodes e 
quilópodes. 

- Equinodermos 

 
Observação: 
 Percebeu-se a necessidade de incluir protozoários no 2º bimestre, visto que o tempo para os conteúdos do 1º bimestre foi insuficiente. 
 Foi definido que entre os invertebrados, os filos: poríferos, cnidários e equinodermos, deverá ser apresentado aos alunos a título de informação, devendo-se 
priorizar Platelmintos e Nematóides (doenças) e caracterização dos artrópodes. 
 

 



8º ano - 13 anos 

Objetivos Conteúdos 

- Identificar e localizar os órgãos e estruturas que compõem o sistema respiratório, destacando suas 
funções. 

- Relacionar as doenças que afetam o sistema digestivo e respiratório evidenciando a forma de 
contaminação e prevenção. 

- Diferenciar expiração e inspiração, através de simples experimentos.  
- Demonstrar de forma esquemática a composição do sangue, origem e funções. 
- Reconhecer os elementos figurados do sangue associados à defesa do organismo contra agentes 

invasores. 
- Descrever a estrutura e funções do sistema cardiovascular. 
- Analisar, através de ilustrações figurativas o funcionamento e estrutura do coração, relacionando-as às 

suas funções. 
- Compreender o percurso da grande e pequena circulação. 
- Representar através de desenhos as estruturas do sistema urinário, destacando o processo de 

excreção.  
- Relacionar as doenças que atacam o sistema urinário e meios de prevenção. 

- O sistema respiratório. 
  
- A circulação. 
  
  
- A excreção. 

 

Observação: 
 Foram sugeridas as seguintes atividades para serem desenvolvidas nestes conteúdos: 
 - aferição de pressão arterial e palestras com profissionais da saúde 
 - prática com coração e rim bovinos. 
A Lei Arouca, colocada em discussão no nosso encontro, não interfere no trabalho prático em sala de aula com vísceras comercializadas. A lei trata de criação e uso 
de animais em pesquisa científica (testes de laboratório) 
(Lei 11.794/2008) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



9º ano - 14 anos 

Objetivos Conteúdos 

- Identificar as camadas eletrônicas com números determinados de elétrons. 
- Diferenciar as substâncias moleculares e iônicas. 
- Saber corretamente consultar a tabela periódica atual. 
- Identificar todos os dados fornecidos por cada quadro da tabela periódica. 
- Classificar os elementos químicos de acordo com sua valência. 
- Identificar os grupos dos elementos químicos metais e não metais. 
- Relacionar os metais, ametais e gases raros e dar uma aplicação de cada um deles. 
- Diferenciar e esquematizar ligação iônica, covalente. 
- Explicar e exemplificar a "Teoria do Octeto".  
- Explicar por que um átomo fica menor quanto se torna um cátion e maior quando se torna um ânion. 
- Diferenciar e exemplificar matérias homogêneas e heterogêneas, realizando simples experimentos.  
- Identificar os símbolos dos elementos químicos. 
- Valorizar a importância do uso das substâncias para o ser humano. 
- Compreender fracionamento de misturas heterogêneas, quanto ao estado físico de seus componentes e classificá-las.  
- Compreender os processos utilizados para separação dos componentes de uma mistura sólido-sólido e sólido-líquido, realizando experimentos 

decorrente no dia-a-dia. 
- Identificar experimentalmente os processos usados para fracionar uma mistura homogênea.  
- Diferenciar os processos de formação de uma mistura e uma combinação. 
- Escrever corretamente a fórmula de um ácido, uma base, um óxido iônico e molecular. 
- Identificar um ácido, uma base, um óxido e sais. 
- Observar no rótulo de alguns produtos industrializados a indicação do PH analisando se o grau de acidez ou basicidade desses produtos estão 

sendo aplicados corretamente.  
- Relacionar as propriedades dos ácidos, bases, sais e óxidos. 
- Descrever e exemplificar os critérios de classificação dos ácidos, bases, sais e óxidos. 
- Compreender reações químicas. 
- Explicar corretamente as equações químicas. 
- Identificar os sinais usados numa equação química.  
- Reconhecer os fatores que influenciam as reações químicas. 
- Compreender o enunciado das leis das reações químicas. 
- Listar os fatores que influenciam na velocidade das reações químicas. 
- Identificar e exemplificar os tipos de reações químicas.  
- Equilibrar corretamente as equações químicas.  (Não avaliativo) 
- Explicar em que consiste as duas partes de uma reação química. 

- Tabela Periódica  
 
 
 
 
 
 
- Ligações químicas. 
 
 
 
  
- Substâncias e misturas 
  
  
 
 
  
- Funções químicas. 
  
  
  
  
 
 
- Reações químicas. 

Observação: 
 Houve alteração dos conteúdos, devendo-se trabalhar tabela periódica no 1º bimestre, passando Substâncias e Misturas para o 2º bimestre. Consta os dois conteúdos neste 
planejamento para que o professor possa adequar, de acordo com o andamento do 1º bimestre. 
 Os objetivos foram destacados acima com a justificativa que os símbolos dos elementos já são trabalhados em substâncias e misturas e tabelas periódicas e que o balanceamento 
de equações químicas devem ser trabalhadas, mas não se deve basear a avaliação neste tipo de atividade, visto a grande dificuldade dos alunos neste sentido. 



PAT1CF III 

Objetivos Conteúdos 

- Valorizar a vida em sua diversidade e a conservação dos ambiente; 
- Caracterizar as condições e a diversidade de vida no planeta Terra em diferentes espaços, 

particularmente nos ecossistemas brasileiros; 
- Interpretar situações de equilíbrio e desequilíbrio ambiental relacionando informações sobre a 

interferência do ser humano e a dinâmica das cadeias alimentares; 
- Reconhecer que a humanidade sempre se envolveu com o conhecimento da natureza e que a 

Ciência, uma forma de desenvolver este conhecimento, relaciona-se com outras atividades 
humanas; 

- Elaborar, individualmente e em grupo, relatos orais e outras formas de registro acerca do tema em 
estudo, considerando informações obtidas por meio de observação, experimentação, textos ou 
outras fontes; 

- Confrontar as diferentes explicações individuais e coletivas, inclusive as de caráter histórico, para 
reelaborar suas ideias e interpretações. 

- O que a Ecologia estuda 
• Espécie 
• Hábitat e Nicho 
• População 
• Comunidade 
• Ecossistema 
 Caracterização dos 

Ecossistemas brasileiros 
• Biosfera 
- A Teia Alimentar 
• Cadeia Alimentar e Teia 

Alimentar 
• Fotossíntese 
• Respiração dos seres vivos 
• Produtores, Consumidores e 

Decompositores 
• Perigos do ambiente 
- Relação entre os seres vivos 
• Sociedade 
• Mutualismo 
• Comensalismo 
• Predatismo 
• Parasitismo 
• Competição 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PAT1CF IV 

Objetivos Conteúdos 

- Compreender as diferentes dimensões da reprodução humana e os métodos anticoncepcionais, 
valorizando o sexo seguro e a gravidez planejada; 

- Valorizar a disseminação de informações socialmente relevantes aos membros da comunidade; 
- Confrontar as diferentes explicações individuais e coletivas, reconhecendo a existência de 

diferentes modelos explicativos na Ciência, inclusive as de caráter histórico, respeitando as 
opiniões, para reelaborar suas ideias e interpretações; 

- Elaborar, individualmente e em grupo, relatos orais, escritos, perguntas e suposições, acerca do 
tema em estudo, estabelecendo relações entre as informações obtidas por meio de trabalhos 
práticos e de textos, registrando suas próprias sínteses  mediante tabelas, gráficos, esquemas, 
textos ou maquetes. 

- Sistema Circulatório 
 

- Sistemas Genitais 

 Masculino 

 Feminino 
 

- Sexualidade 

 


