
 

































































































































































































































































































































ESTADO DO CEARÁ
COVERNO MUNICIPAL DE URUOCAyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GABINETE 00 PREFEITO

)o> Compreender Os principais concél~~~~~'~~~7~mA:~~~~~~ãSde Ensino Religioso e as ,deías d~

divindade no tempo e no espaço.

y Conhecer o que diz a Lei 8069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente como o conjunto de

regras que ~ os d~ettosOOs ~ à v~, saúde, OO1lv~vência~. ~ -t

e também seus deveres dentro da sociedade.

>- Despertar para a solidariedade em relação a um problema concreto que envolve a sociedade

brasileira, buscando caminhos de solução.

>- Analisar, compreender e refletir sobre as tradições religiosas.

>- Identificar a presença do Transcendente na vida pessoal, familiar e na sociedade local.

>- Formar paradigmas de sociedade/grupos sadios, baseados em valores humanos de igualdade,

~ social e paz.

>- Conhecer o que diz a Lei 8069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente como o conjunto de

regras que estabelecem o direito á liberdade, ao respeito e á dignidade.

>- Propor sentidos à vida num contexto pleno de significados como: a fé, as ciências, o

conhecimento do sagrado, a identidade e corporeidade; diferentes expressões de sexualidade;

dons e potencial idades; corpo como templo sagrado; relacionamento e afetividade

>- Compreender a história da origem e formação dos textos sagrados, relacionando-os com as

~ religiosas$lgn~ nos dnerenies grupos e percebendo que as repre:se~ do

Transcendente de cada tradição religiosa se constituem no valor supremo de uma cultura.

>- Entender que a experiência de fé que é vivida e assumida pode levar a um agir coerente e a

um engajamento na luta por vida e cidadania.

ETAPA IV 2° SEGMENTO
ÁREA OE LINGUAGENS E CÔOlGOS

PORTUGUÊS

HA81L.lDADêS AVAlIADAS ., "
>- Ler textos, conhecer seus portadores, desenvolver estratégias, para localizar ínformaçôes sobre ,

temas a cerca dos quais se deseja saber aspectos da formação de um leitor;
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)rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACompreender informações e opiniões de pessoas e destaque nos meios sociais, artísticos p~

culturais.

)r Entender que usamos palavras para nomear e caracterizar seres e que as palavras que nomeiam

os seres (substantivos) e as palavras que os caracterizam (adjetivos) devem concordar em .~

gênero, número e grau. Essas variações são chamadas de flexões;

)r Assimilar que o verbo no modo indicativo apresenta três tempos verbais: presente, pretérito,

futuro fi os mesmos expressam uma ação que ocesre, ocorreu ou ainda vai acolli.ecfi{~

)r Compreender que o verbo no modo subjuntivo é empregado quando consideramos a ação irreal,

duvidosa, incerta.

)r Entender a carta aberta como forma de protesto ou alerta, ou como forma de conscientizar a

população Ou alguém com Influência.

)r Compreender artigo de opinião onde o autor expressa um ponto de vista de um determinado

tema.

}óF Saber que 8. estrutura dos verbos apresenta três partes ~~ .~os mórnros:1

radical, a vogal temática e as desinências.

)r Saber que a estrutura dos verbos apresenta três partes denominadas elementos mórficos: o

radical, a vogal temática e as desinências.

)r Entender que grande parte dos verbos precisam de palavras que completem seus sentidos,

assim como, alguns nomes (substantivos, adjetivos e advérbios) também necessitam de

palavras que lhe complementem o sentido;

~ ~ e ~ adjumo oonom!n~ 00 00i,unIDad~ootendmdo a sua ~a

de colocação dentro de uma oração;

)r Empregar corretamente a concordância em gênero e número entre o substantivo entre o

substantivo e seus determinantes: adjetivo, pronome, numeral e particípio, assim como a

concordância do verbo com o sujeito.

)r Relacionar informações, representadas em diferentes formas, e conhecimentos disponíveis

em situações concretas, para construir argumentação consistente, estabelecendo relações

entre literatura e história;
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~ Conhecer e empregar as regras de concordância verbal no contexto no qual encontra-se

inserida.

HASILfOADES AVAtrAOAs

~ Conhecer e utilizar diálogos simples envolvendo as saudações mais comuns, estruturadas e

vocábulos conhecidos;

>- Oeserwclvera capacidade de utilizar a iinguagemnumérica em -s1tuaçõesdo oot~;

~ Conhecer os meses do ano escritos na língua estrangeira.

~ Conhecer e compreender as horas no inglês;

~ Conhecer, escrever, ler e empregar adequadamente números e gêneros dos substantivos em

frases e textos;

~ Valorizar o estudo do vocabulário e das estruturas gramaticais.

~ Identificar e conjugar os verbos regulares nos tempos: presente e passado;

~ Saber~tiar o verbo T.o BEdo TO naveemfrasee~:

~ Escrever, ler e estruturar os números e pronomes em frases e textos;

~ Desenvolver habilidades para utilizar o dicionário.

~ Utilizar os conhecimentos textuais de língua materna para mediar a negociação de significados

no processo de leitura de textos em inglês;

~ Escrever, identificar e pronunciar o número e o gênero dos substantivos;

~ Conjugar e escrever frases com os verbos to have;

-,. Traduzir e pronunciar frases em diálogo;

ETAPA IV 2° SEGMENTO
Á'AEA liE LINGUAGENS E CODtGOS

ARTE.
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~ Compreender os valores que a verdadeira obra de arte transmite através do tempo e do espaço;

~ Compreender e avaliar a importância da arte na história do Homem dentro do contexto histórico.

Quando utilizar uma Obra conhecida, conhecer o pensamento do artista e os valores de uma

determinada época para entendermos o que o íevou a produzír determinada obra.

~ Aprender que, dependendo do contexto uma só palavra pode ter vários significados e até definir

a identidade do povo de um lugar.

,~ Entender as manifestações cu!turffis fi tra<üções dentro 00 oontexto histórico..

~ Compreender a arte pré-histórica brasileira.

~ Compreender a capacidade de expressar com perfeição o ideal de beleza próprio do

renascimento.

'A'P' ·C-,

ETAPA IV PSeGMENTO
ÁREA DE LINGUAGENS E CÓDIGOS

EDUCAÇÃO FJSICA
I-

HABiUDADES AVAL1Ai>/lS
~ Identlflcar as prlncipals DSTs e os métodos anticoncepcionais usados na prevenção de

certas enfermidades.

~ Saber prevenir possíveis acidentes e ter noção de primeiros socorros.

~ Co.~r o rnstÓfrn de natação e dlferent&s ~ espo.rt~\t8Saquáticas

~ Conhecer as contribuições dos exercícios físicos na melhoria das funções em Educação

física e saúde-nutrição;

~ Valorizar a ingestão de alimentos saudáveis como forma de uma melhor qualidade de vida;

~ Identificar a importância das proteínas na nossa alimentação;

~ Identificar os fundamentos do Handebol, histórica e principais regras do jogo.

~ Identificar a importância das proteínas na nossa alimentação.

ETAPA {V ao SE-GMENtO
ÁREA DE CIÊNCIAS NATURAIS

MAteMÁTICA
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________ ~_....:..H..::..A=B:.::..=IL=IDAOES AVALIADAS J

~ Compreender a Importância da utiflzaçâo das medidas de massa e volume e usá-Ias dê modo ]

correto;

~ Conhecer e compreender o conjunto dos números inteiros e aplicá-Ios na resolução de

s1tuaçõeS"Pf~s;,

~ Perceber a utilidade dos números positivos e negativos em nossa vida;

~ Resolver operações com números inteiros: adição, subtração, multiplicação, divisão,

potenciação e radiciação.

~ Determinar o valor da incógnita x no conjunto universo;

~ Solucionar situações-problema envolvendo equações e expressões matemáticas.

~ Aplicar os conhecimentos acerca de grandezas diretamente e inversamente proporcionais

~ rollltiooar certas situações 00 nosso rottdiano~

~ Resolver situações-problema envolvendo a regra de três simples e a porcentagem.

~ Resolver situações problemas envolvendo as operações fundamentais inseridas ou não em

gráficos e tabelas;

~ Conhecer e usar os diferentes tipos de gráficos para resolver situações simples do dia-a-dia;

~ Conhecer o princípio da contagem e a sua importância nos diversos setores da sociedade;

~ Conceituar e aplicar a probabilidade na resolução de situações variadas do cotidiano.

» Calcular ~ ~Jor de uma variáve$ em ftmção de -UlWa variávet,

~ Aplicar a álgebra na resolução de situações-problema.

~ Determinar o conjunto solução de equações do 2° grau;

~ Resolver problemas a partir da fórmula de Bhaskara;

~ Conhecer o teorema de Tales e aplicá-Io na resolução de diversos problemas matemáticos;

~ Compreender como acontecem as relações no triângulo retângulo.

ETAPA IV 2<1 SEGMENiO
ÁReA~ CtêNCiASHATUtlAlS

. , el@NCIAS
tiA "'fllt)AÔeSAVALfA
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formadores do corpo humano e seu funcionamento;

~ Assimilar que o corpo é sustentado pelo esqueleto, que serve de pontos de apoio para a

fixação dos músculos.

)i- fdentífícar que o sistema nervoso é responsável peta ínfegração do corpo ao ambiente. Esse

sistema funciona como uma grande rede de comunicação em que as mensagens são sinais

elétricos e químicos que percorrem incessantemente todo o nosso corpo.

? identificar as atitudes de desperdído que praticamos todos os ruas.

~ Compreender que por meio da digestão dos alimentos, conseguimos os nutrientes que vão

ser usados pelo nosso corpo;

> Captar que o transporte de oxigênio e gás carbônico, a distribuição dos nutrientes obtidos pela

alimentação o transporte de hormônlos e o transporte de reslduos são reafizados pelo

sangue.

~ Compreender que o ser humano, assim como os outros seres vivos, têm o ciclo vital no qual

nascecresce,ooosse reproduzir a morre.

> Conhecer o próprio corpo e dele cuidar, valorizando e adotando hábitos saudáveis como um

dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em relação à sua

saúde e à saúde coletiva.

ETAPA tV Z"-SEGMENTO
ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS

HISTÓRIA

," ~ . HABlLIDADES AVALIADAS " ",~:§~ "Ji1l •

> Aprender sobre o período em que o Brasil foi colônia de Portugal e a Sociedade Colonial,

entre os séculos XVI e XIX dominaram e empregaram indígenas e africanos com mão de obra

escravizada;

~ Saber e oompr~ que 3 ~ do ouro se tomou um8 d3S printipais aüv~

coloniais, obrigando Portugal a criar um órgão oficial para oficializá-Ia: a " Intendência das

Minas", em 1702;

> Perceber que a história da formação do território brasileiro, não é apenas a história de acordos
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e convenções políticas, é também a história dos deslocamentos das populações de uma

região para outra.

)o- Entender o processo pelo qual a República foi instituída no Brasil e o nascimento e

desenvofvimento dasíutas peia cidadania, no campo e na cidade, entre mulheres, negros, j

trabalhadores das indústrias, camponeses e estudantes;

)o- Captar que ao longo da década de 1870, o ideal republicano foi ganhando adeptos entre

membros do Exército., illsatisfeitos com o modo pe!o que! o !mperador vuma tratando a t

instituição;

)o- Aprender que foi justamente da população esquecida pelas autoridades que surgiram alguns

dos movimentos populares mais expressivos, que ajudaram a escrever a história da luta das

camadas populares pelos seus direitos e abriram caminhos para o desenvolvimento da

cidadania;

)o- Compreender que é chamada Era Vargas o período entre 1930 e 1945. De forma legítima e

~posta GetúüoVarg8S manteve-seno poder por 15 anos nos momemos ma$ ronturbado e I

marcante da história.

)o- Compreender que no período da ditadura militar o Brasil passou por momentos muitos críticos

de sua história: repressão policial, tortura e perseguições políticas tornaram-se constantes;

)o- Entender que o governo de Garrastazu Médici foi um mandato de contradições de um lado o

"milagre econômico", de um outro lado o pesadelo politico;

~ Assimilar que nos governos de Geisel houve leve abertura política do regime pela pressão

~ pek)s mtWlJDenios ~ e seiD1'OO figaOOs á ~a .~ e no mandato de

Figueiredo, muitas mudanças significativas na vida política do país, ao longo do seu governo;

~ Aprender e compreender que o movimento pelas eleições diretas para presidência foi um

processo de tomadas de decisões que resultaram em algumas conquistas.

CfAPA lV %b SEGMENtO
ÁREA DE CJtNCIAS HUMANAS

GEOGRAFIA
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~ Entender como a dinâmica dos processos naturais dividiu e continua dividindo e

regionalizando o mundo;

~ Analisar a divisão e a regionalização do espaço mundial, podendo considerar os aspectos

naturais, pofiticos, econômicos, sociais e culturais.

);- Conhecer a realidade da população mundial, entendendo por que a população se distribui de

forma desigual pelo mundo, analisando os fatores econômicos, sociais e até mesmo políticos

que determinam o ritmo de crescimento popilladona! de cada !ugar~

~ Compreender por que apesar de estarmos no século XXI, ainda existe muito preconceito,

discriminação e violência contra mulheres no Brasil e no mundo.

);- Entender que o mundo pode ser dividido e regionalizado de várias maneiras, percebendo
t

corno a economia e oS níveis de desenvolvimento dos países dividem o mundo de fôrma

desigual;

~ Analisar por que as fronteiras de muitos países sofreram alterações ao longo da história da

hum~e, modificando as ronf~ 00 mapa.mu~ e a ,,~ de mühões d& pessoas.

~ Conhecer algumas características do oriente médio e entender por que essa região do planeta

é palco de inúmeros conflitos desde os tempos mais remotos da humanidade;

~ Conhecer a diversidade cultural dos países orientais, como a China e a índia, as quais
J

refletem características milenares no mundo atual.

~ Conhecer as diversas faces da globalização, analisando a intensidade das transformações

decorrentes desse processo que afetam a sociedade;

)- Compree.'lderopro~ de '~-e suas·~· para a vidaem ~~

);- Entender por que determinados momentos econômicos estão intimamente relacionados com

os problemas ambientais, tornando-os globais;

~ Conhecer os objetivos dos tratados internacionais para o meio ambiente, e entender as ações

providenciais que devem ser tomadas. I
ETAPA ~v24 SEGMENTO

ÁREA DE C1ÊNClASHtJ AS
-e u RELIGIÃO
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HABILIDADES AVALIADAS
> Dlsssmlnar uma cultura de paz, democracia e direitos humanos, conscientizando para urna

vida melhor.

~ Proporcionar elementos teóricos e vivenciais que levem o educando a pensar e a refletir sobre

O semm da vmatra'Jés dosestudosf&al~ pek)s4~s f$»gIDso$e t~

~ Constatar que há diferentes compreensões de Transcendente e de religiosidade.

~ Constatar que há diferentes compreensões de manifestações e de religiosidade.

~ Perceber que há orientações de vida propostas pelas normas, crenças e mitos das tradições

religiosas

~ Explicitar e debater os diversos valores associados à sexualidade e aos comportamentos

sexuais existentes na sociedade, desenvolvendo atitudes coerentes com os valores que ele

pl"Ó'priO eteger como sellS_

~ Conhecer o que diz a Lei 8069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente como o conjunto

de regras que estabelecem; O direito à Educação, à cultura, ao Esporte e ao Lazer.

~ Conhecer o fenômeno religioso (ou as manifestações de religiosidade) através da cultura e

das diversas tradições religiosas, sua função e seus valores, a partir da ideia do

Transcendente.

~ Conhecer as possíveis respostas dadas perante o fato da morte, orientadas das verdades de

fé, da vamr-~ em~ étfcase ~-.as em diferentes m-érodos de ffilacionar-se como

Transcendente, consigo mesmo, com o outro e com o mundo.

~ Conhecer o que diz a Lei 8069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente como o conjunto

de regras que estabelecem dos produtos e serviços.

~ Entender o conceito de justiça baseado na equidade e sensibilizar-se pela necessidade de

construção de uma sociedade justa, adotar atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio

às injustiças sociais, discutindo a moral vigente e tentando compreender os valores presentes

na sodedade atua~e €ffl' qua medKfa -e1asdevem ou podem ser mudados.
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Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições

em contrário.

Uruoca, Ceará, em 29 de junho de 2015; Edifício Chico Eudes e 58 anos de Emancipação

Política.

FRANCISCO KILSEM PESSOA AQUINO
PREFEITO MUNICIPALyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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