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dos Discentes da Rede Municipal de Ensino e dá

LEI N° 119/2013, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2013.

outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE URUOCA, no uso de suas atribuições legais,

especialmente estabeleci das nos incisos 11 e V, art. 82, Lei Orgânica do Município de

Uruoca.

Faço saber que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°Fica criado e implantado o Sistema Municipal de Avaliação dos Discentes da

Rede Municipal de Ensino, nas modalidades da Educação Básica, compreendidas nas áreas

de atuação prioritárias do Município de Uruoca.

Parágrafo Único. Consideram-se áreas prioritárias na Educação Básica no

Município de Uruoca, as seguintes modalidades de ensino: Educação Infantil, Ensino

Fundamental, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos.

Art. r o Sistema Municipal previsto nesta Lei, compreenderá as seguintes

avaliações:

IAvaliação das Experiências de Aprendizagem na Educação Infantil;

11 Avaliação da Aprendizagem dos Alunos dos anos iniciais do Ensino

Fundamental;

fi Avaliação da Aprendizagem dos Alunos dos anos finais do Ensino Fundamental;

IV Avaliação da Aprendizagem dos Alunos da Educação Especial;

V Avaliação da Aprendizagem dos Alunos da Educação de Jovens e Adultos.
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Art. 3° Os resultados das avaliações previstas nesta Lei, deverão ser utilizadas para

as seguintes finalidades:

I Definição de Políticas Públicas para Educação Municipal;

II Plano de Investimentos na Educação;

m Critérios de rateio nos saldos remanescentes dos recursos oriundos do

FrJNDEB, parcela de 60 % (sessenta por cento);

IV Avatiayão de De'i>empenho dos I>roll'i>'i>ionai'i>do Magi'i>tério',

V Avaliação de Desempenho da Gestão das Escolas Municipais;

VI Avaliação para Gratificação por um percentual mínimo de aprendizagem;

VII Concessões de gratificações aos profissionais do magistério com foco na

aprendizagem dos alunos.

Art. 4° As avaliações previstas nesta Lei, serão aplicadas semestralmente, em dois

períodos, o primeiro em junho e o segundo nos meses de novembro e dezembro.

Parágrafo Único. Excepcionalmente, no ano de 2013, as avaliações prescritas nesta

Lei, serão aplicadas, somente, no segundo período.

Art. 5° A Avaliação das Experiências de Aprendizagem na Educação Infantil será

aplicada censitariamente aos alunos matriculados na Educação Infantil, com freqüência

escolar regular, considerando a Resolução CNE/CEB nO 05/09 que fixa as Diretrizes

Curriculares Nacionais para Educação Infantil e as Orientações Curriculares para a

Educação Infantil/SEDUC, conforme anexo 1.

Art. 6° A Avaliação da Aprendizagem dos Alunos dos anos iniciais do Ensino

Fundamental será aplicada censirariarnente aos alunos matriculados na referida

modalidade, com freqüência escolar regular, considerando as Matrizes de Referência de

língua portuguesa e matemática do SPAECE, da Provinha e Prova Brasil e a Proposta

Curricular de cada escola, conforme anexo II
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Art. 7° A Avaliação da Aprendizagem dos Alunos dos anos finais do Ensino

Fundamental será aplicada censitariamente aos alunos matriculados na referida

modalidade, com freqüência escolar regular, considerando as Matrizes de Referência de

língua portuguesa e matemática do SPAECE, da Prova Brasil e a Proposta Curricular de

cada escola, conforme anexo IlI.

Art. 8° A Avaliação da Aprendizagem dos Alunos da Educação Especial será

aplicada censitariamente aos alunos matriculados na referida modalidade, com freqüência

escolar regular, considerando as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na

Educação Básica, a Resolução CNE/CEE n" 04/2009 e a Proposta Curricular de cada

escola, conforme anexo IV.

Art. 9° A Avaliação da Aprendizagem dos Alunos da Educação de Jovens e Adultos

será aplicada censitariamente aos alunos matriculados na referida modalidade, com

freqüência escalar regular, considerando a Proposta CurrÍCular de cada escala, conforme

anexo V.

Art. 10 Os dados de todas as avaliações previstas nesta Lei serão informatizados por

meio de software desenvolvido especificamente para o Sistema Municipal de Avaliação

dos Alunos da Rede Municipal de Ensino.

Art. 11 Compreenderá o Sistema Municipal de Avaliação dos Alunos da Rede

Municipal de Ensino a Coordenadoria de Avaliação e Acompanhamento da Educação,

Órgão integrante da Estrutura Administrativa da Secretaria ~MunicipaJ da Educação de

Uruoca, composta por três professores designados, ocupantes de cargos efetivos, com as

seguintes atribuições:

I Elaborar instrumentais de avaliações;

n Elaborar, anualmente, um plano geral da avaliação da aprendizagem dos alunos;

m Coordenar a aplicação das avaliações;

IV Corrigir e consolidar os resultado'i>das avaliaçõe'i>',
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V Coletar, analisar, processar, manter atualizados dados e informações sobre

aprendizagem dos alunos da Rede Municipal de Ensino;

VI Alimentar os dados no software do Sistema de Avaliação;

VII Divulgar os resultados das avaliações;

VITI Construir um banco de itens de avaliação para disponibilização aos

professores;

IX Propor e realizar eventos sobre avaliação;

X Condensar, analisar e comparar os resultados das Avaliações do Sistema e de

cada escola;

XI Executar outras atividades inerentes à área ou que venham a ser delegadas

pela autoridade competente.

Art. 12 O Chefe do Poder Executivo, em até 30 dias após a publicação desta Lei,

editará decreto regulamentando os dispositivos legais desta Lei.

Art. 13 As despesas decorrentes com a aplicação da presente Lei correrão por conta

de dotações do orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 14 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as

disposições em contrário.

Uruoca, Ceará, em 06 de novembro de 2013; Edifício Chico Eudes e 56 anos de

Emancipação Política.

~~~~1FRANCISCO KILSEM PESSOA AQuIN

PREFEITO MUNICIPAL
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SISTEMA MUNICIPAL DE AVALIAÇÃO DOS DISCENTES DA REDE

MUNICIPAL DE ENSINO

Lei Municipal n0119/2013, de 06 de novembro de 2013.

Anexo I

Avaliação das Experiências de Aprendizagem na Educação Infantil

•••••••••••• '1-\ -------E~x-p-e-n-·-ên-c-i-a-s-a-v-a-Ii-a-d-a-s------- ---C-R-E-C-H-E-. -, PRÉ-ESCOLA

02 Anos 03 Anos 04 Anos 05 Anos
l-Manipular objetos de diferentes formas, pesos, texturas, tamanhos X X
etc., utilizando-se de movimentos como pegar, largar, levar à boca,
chutar, empúnar, encaixar, lançar em várias direções e de diferentes
modos etc.;
2-0ríentar-se corporalmente com relação a: em frente, atrás, no X X
alto, em cima, embaixo, dentro, fora etc.;
3-Analisem Imagens de figuras humanas, sejam fotografias ou X X X X
desenhos, e sejam ajudadas a descrevê-Ias,
4-Explorar diferentes maneiras e suportes para desenhar, pintar, X X X
modelar ou fazer colagens, utilizando tintas, pincéis, diversos tipos de
lápis ou de giz, em diferentes superficies e tipos de papel;

5-Conhecer narrativas literárias e desenvolver comportamentos X X
leitores;

"'S-Relacionar texto e imagem e antecipar sentidos na leitura de X X
histórias;
7-Escrever textos, ainda que de forma não convencional; X X

8-Reconhecer nomes e características dos personagens das histórias X X X
lidas ou contadas;
09-Escrever o próprio nome e produzir outras escritas infantis. X X
IO-Utilizar os numerais para comunicar quantidades (como entender X
a etíquetagem numérica nos canais da TV, da numeração do sapato);

l l-Determinar a colocação de um elemento em urna série ordenada X
(1°,2°, 10° lugar ...);
12-Resoíver problemas cotidianos (contar a quantidade de X X
brinquedos, saber utilizar um telefone, identificar e manipular
dinheiro, saber a data do seu aniversário, a sua idade, o número da

Icasa, o número da camisa do jogador de futebol etc.);
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I 1

Experiências avaliadas CRECHE PRE-ESCOLA
02 Anos 03 Anos 04 Anos 05 Anos

13-Comparar coleções de objetos identif1cando relações de igualdade X X

I
X X

ou desigualdade (mais que, menos que, maior que, menor que, igual
a);
14-Identificar um número que vem antes ou depois de um número X
estabelecido pelo professor ou pelos amigos;
15-Utilizar diferentes estratégias para as situações de contagem: usar X X X
objetos, os dedos, os dedos da professora e dos demais colegas;
contar apontando, fazendo a correspondência termo a termo;

,~-Identificar a posição de um objeto ou pessoa dentro de uma X X
série numérica;
17-Criar séries numéricas a partir de diferentes atributos dos objetos X X X X
(tamanho, espessura, quantidades, cor etc.) e das pessoas (tamanho,
idade, numeração do pé, cor de cabelo etc.);
18-Identificar, nomear e escrever os numerais significativos (registro

I
X X

de jogos, de idade, de tempo, de objetos etc.);
19-Corresponder o numeral à quantidade: X X

./ representar quantidades utilizando a linguagem oral e
registros não convencionais e convencionais (numerais)

.f compreender as sltuações-pmblema cotldlanas de juntar, tlrar
e repartir;

20-Medir e comparar diversos objetos, áreas e pessoas; X X X
21-Representar as soluções dos problemas através da fala, do X X
desenho ou do registro numérico.
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SISTEMA MUNICJllAL DE AVALIAÇÃO DOS DISCENTES DA REDE

MUNICIPAL DE ENSINO

Lei Municipal n° 119/2013, de 06 de novembro de 2013.

Anexo II

Avaliação da Aprendizagem dos Alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental
..--, Habilidades avaliadas LINGUA PORTUGUESA

10 20 30 40 50

l-Identificar letras entre desenhos, números e outros símbolos gráficos; X x
2-Reconhecer as letras do alfabeto; x x
3-ldentificar as direções da escrita; x x
4-Identificar o espaçamento entre palavras na segmentação da escrita; x x
5-Reconhecer as diferentes formas de grafar uma letra ou palavra; x x
6-ldentificar rimas; x x
7-Identificar o número de sílabas de uma palavra; x x
8-Identificar sílabas canônicas (consoante/vogal) em uma palavra; x x
9-ldentiflcar sílabas não ~ . (vogal,canorncas x x
consoante/vogal/consoante,consoante/consoante/vogal etc.) em uma palavra;
1O-Ler palavras com sílabas no padrão canônico; x x
1] -Ler palavras com sílabas no padrão não canônico; X X

~2-Ler frases; x x x
.J-Localizar informação explícita em textos; x x x x
l-l-Inferir informação em texto verbal; X X X X
15-Inferir o sentido de palavra ou expressão; x x
16-Interpretar textos não verbais e textos que articulam elementos verbais e não x x x x
verbais;
l Z-Identificar o tema ou assunto de um texto (lido); x x
18-Distinguir fato de opinião relativa a este fato; x
19-Formular hipóteses sobre o conteúdo do texto; x
20-Reconhecer o gênero discursivo; x x x
21-Identificar o propósito comunicativo em diferentes gêneros; x x x x
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I Habilidades avaliadas LINGUA
J.>ORTUGUESA

1° 2° 3° 4° 5°
22-ReconlIecer os elementos presentes numa narrativa; x x x
23-Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de x x
textos sobre um mesmo tema;
24-Reconhecer as relações entre partes de um texto, identificando os recursos X X x
coesivos que contribuem para a sua continuidade;
25-Rec'0nhecer '0 sentid'0 das rela"ões lógic'0 d\scurs\vas marcad'0s ?Or 'x x x
conjunções, advérbios etc;
26-Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras X X
notações;
27-Reconhecer efeitos de humos e ironia; x x
28-Identificar os níveis de linguagem e/ou as marcas linguísticas que evidenciam x x
locutor e/ou interlocutor;

Avaliação da Aprendizagem dos Alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental

Habilidades a~aliada'S M..t\.'fEMA 'fICA
1° 2° 3° 4° 5°

l-Associar uma quantidade de objetos de uma coleção a um número natural; x x
2-Comparar e/ou ordenar grupos de objetos para identificar igualdade ou x
desigualdade numérica;
3-Comparar e/ou ordenar números naturais; x x x

--- 4-Completar sequência numérica ou inserir número natural em uma sequência x x x x
numérica ordenada;
5-Associar um número a sua grafia por extenso; x x x
6-Reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal; x x x x
7-Decompor números naturais; x x x x
8-Ca1cular o resultado de adição ou subtração envolvendo números naturais; x x x
9-Calcular o resultado de multiplicação ou divisão envolvendo números naturais; x x
l O-Resolver problema que envolva a operação de adição ou subtração com x x x x x
números naturais;
l l-Resolver problema que envolva a operação de multiplicação ou divisão de x x x
números naturais;
I2-Resolver problema que envolva mais de uma operação com números naturais; x x
13-Resolver problema que envolva caçulo simples de porcentagem; x
14-Reconhecer diferentes representações de um número racional; x x
15-Comparar números racionais na representação fracionária ou decimal; x
16-Resolver roblema utilizando adição ou subtração com números racionais xp

l-=r-=eLP~re::..::s-=e-=nt::..::a:...::d-=o-=-s_n...::.:a_D-=o_rm--,-,a_fi_ra,-c_io,-n_a,-,--'r_ia'--o_u_n-=a_D_o_rm_a_d_e_c_im__al-L; LLLLLJ
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I ".

Habilidades avaliadas LINGUA
PORTUGUESA

10 20 30 40 50

17-Identificar a localização/movimentação de objetos em mapas, croquis e outras x x x x x
representações gráficas;
18-Identificar e classificar figuras geométricas tridimensionais representadas por x x x x x
desenho, destacando algumas de suas características (número de faces, arestas e
vértices);
19-Identíficar e classificar figuras geométricas planas destacando algumas de suas x x x
características (número de lados e tipos de ângulos);

...."<!O-Identificar planificações de poliedros ou corpos redondos; x x x
, 21-Estabe\ecer relações de ordem temporal, x x

22-Identificar as horas em relógios digitais ou de ponteiros; x x x x
23-Estabelecer relações entre unidades de medida de tempo, em problema; x x x
24-Comparar s resultados de medições realizadas com o uso de unidades de x x x
medida não padronizadas;
25-Resolver problema utilizando unidades de medidas padronizadas como: x x
km/m/cm/mm/kg/g/mg.l/rnl;
2{)-R~o\ver problema que en-vol-vao cálculo do perímetro de pohgonos, usando x
malha quadriculada ou não;
27-Resolver problema envolvendo o cálculo de área de superficie de figuras x
planas, desenhadas em malhas quadriculadas ou não;

I 28-Identificar e/ou relacionar as cédulas e moedas do Sistema Monetário x x x
Brasileiro;
29-Resolver problema utilizando a escrita decimal de cédulas e moedas do Sistema x x
M<metário Brasileiro;
30-Ler e localizar informações apresentadas em tabelas; x x x x x

r 3 l-Ler e localizar informações apresentadas em gráficos de barras ou colunas; x x x x x
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SISTEMA MUNICIPAL DE AVALIAÇÃO DOS DISCENTES DA REDE

MUNICIPAL DE ENSINO

Lei Municipal n"'119/2013, de 06 de novembro de 2013.

AnexoID

Avaliação da Aprendizagem dos Alunos dos anos finais do Ensino Fundamental

6° 7° 8° 9°
l-Localizar informações explícitas em um texto; X X X X
2-Inferir uma informação implícita em um texto; X X X X
3-lnferir o sentido de uma oalavra ou ex?ressão~ X X
-l-Utilizar os conheci mentos adquiridos por meio da prática de análise X X
íinguistica para identificar as classes gramaticais na frase ou texto;
5-Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto; X X
ó-Interpretar textos não verbais e textos que articulam elementos verbais e não X X X X
verbais;
7-Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras X X X X
notações;
8-Identificar o propósito comunicativo em diferentes gêneros; X
,9;:.Distinguir fato de opinião relativa ao fato; X X X

Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros; X X X X
l l-Estabelecer relação causaJconsequência entre partes e elementos do texto; X X
12-Interpretar texto com auxilio de material gráfico diverso (propaganda, X X X X
quadrinhos, foto, etc.);
13-Reconhecer gênero discursivo; X
14-Identificar o tema de um texto; X X X X
15-Identificar efeitos de ironia ou humor em textos veiieâoe; X X
l ô-Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras X X
notações;
l Z-Distinauir um fato de opinião relativa a esse fato; X
18-Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras X

Inotações;

Habilidades avaliadaslLinguagens e Códigos LÍNGUA PORTUGUES~
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TNGLFS
Habilidades avaliadaslLinguagens e Códigos 6° 7° 8° 9°

l-Identificar pronomes pessoais, demonstrativos e interrogativos; X
2-Reconhecer o verbo to be na forma afirmativa; X
3-Reconhecer o verbo to be na forma negativa; X
11 T't"'\+~~!"""~O+,,!~'tH',n-/..'h"lr'\t'" r» O('l+,'~"· n;...•C" ri" (,oO'f"l"'l •.••""'!~ ""',......,...o.t'" " +:I'"'\"f'""!"\"'I •••• C'" " V\-r-.l.un". tI<.....•u. .....,.•...UV"U'"'i:>

Números de Oa 30;
I )- r racuzir nomes ae rrutas; x

6-Compreender o emprego do Verbo to be em um contexto frasal; X
~74Jtilizar corretamente o verbo to have; X

.dentificar o verbo to Like em frases em textos: X X
9-Compreender e utilizar corretamente o uso das preposições: of, place, X X
ccoosite ;1'l fr,,-n+ "f' nA~r' I'-' .'->>Jr .••.•.."', lo.~..•., lo....•.·v ..•.:a.~, -v.:a., ..•.•"'_ ..•.,

1O-Empregar corretamente preposições e expressões interrogatívas em vários X
contextos,
lI-Empregar os adjetivos e verbos relativos em frases; X
]2-Detectar diferenças entre adverbs and adjectives; X
13-Reconhecer o verbo can e to be no presente progressrve, present X

I progressive plans; I ! I

1

::1&~.-:c:o:t'~.h~e:c~er:~o~~~~ig~n:~ifi~t~Cad~~O~~d~~~s~n~ra~l~a:~vr~.a:~s~~(p~a~rt~_e~S~~d~a~~ca~r~p~o~)~e~~p~e~r~ce~b~e~r~~sua~~+-~~~~~+----l-I--xX---,---------1.-função gramatical; . . ..
'5C 1 1 b fl1 - onnecer o vem to e no srmpre past e suas respectivas ormas,
16-Identificar verbos irregulares no tempo: simple past; X X
17-Traduzir frases e trechos de musicas; X X
I8-Conhecer as formas do adverbs; X

,~19-Reconhecer Verbos regulares e irregulares- simples present e simples past; X
I .l-Identificar "palavras cognatas" ~ X

2I-Compreender e utilizar corretemente o Grau dos adjetivos: superlative e o X
comparativo;
22-Identificar a pronúncia e a classe gramatical de alguns vocábulos; X

, Habilidades avaliadaslLinguagens e Códigos ARTE E EDUCAÇÃO
6° 7° 8° 9°

] -Compreender e diferenciar cores primárias, secundárias, terciárias e neutras; X X
2-Identificar o surzimento da pintura; X
3-Perceber procedimentos artísticos presentes nas obras visuais; X
4-Estabelecer relação e diferenças entre soes e melodias, sem, mido, cantos~ X
5-Reconhecer a arte como linguagem universal e principalmente identificar X X X X
Artistas plásticos Brasileiros;
6-Conhecer o conceito de sonoplastia, cenozrafia e teatro atual; X
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7..Relacionar os temas transversais na vida cotidiana nas perspectivas das X
artes;
8..Compreender o objetivo da lei da frontalidade; X
9-Compreender a arte da dança de acordo com a época e a cultura de cada X
povo;
IO-Conhecer as obras mais importantes dos egípcios; X
H-Definir dogma e capitel; X
12..Identificar algumas das primeiras produções artísticas realizadas em X
catacumbas romanas;
'-""Conhecer a origem da arte bizantina e compreender que ela foi à arte X
sagrada dos ícones e Que expressava a autoridade do imperador;
14-Compreender as características e apogeu da Arte Românica; X
15..Relacionar a Arte Gótica seu desenvolvimento e sua grande influencia no X
Teocentrismo;
Iô-Conhecer cada linguagem artística no seu contexto histórico e X
sociocuItural;
17-Compreender o contexto histórico da origem do teatro grego; X
18-Conhecer a história do teatro brasileiro durante o século xvm e XIX; X
19-Identificar as características do Teatro do Oprimido, quando surgiu, quem X
cnou;
20-Definir e conhecer os pintores do: expressiomsmo, Cubismo, X
Abstracionismo e Pop-art;
21-Apontar informações sobre os autores que se destacaram na literatura X X
brasileira;
22- Compreender a influência da cultura afro brasileira na arte X X X X

, '""'mça,costumes e alimentação de nossos antecedentes;
Habilidades avaliadas/Linguagens e Códigos EDUCAÇÃO FISICA

6- ,. se ~
l-Conhecer os exercícios de alongamentos e a musculatura diretamente X
relacionada ao equilíbrio do corpo;
2-Distinguir técnicas e regras da corrida e salto; X
3-Demonstrar conhecimentos básicos sobre o histórico e as regras de futsal; X
4-Relacionar diferenças entre: Resistência, Força, Velocidade e Flexibilidade; X
5-Identificar as principais causas que provocam o envelhecimento precoce da. X
pele;
6-Distinguir as curvaturas da Coluna Vertebral: Cifose, Escoliose e Lordose; X
7-Compreender os Tipos de ginástica rítmica, artística, corretiva e aeróbica; X
8-Conhecer a composição dos alimentos, bem como seus valores energéticos; X
9-Compreender a importância das atividades físicas no controle de peso; X
I O-Compreender os efeitos dos exercícios sobre o organismo; X
lI-Identificar praticas de Exploração sexual no Brasil: Exploração sexual X
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GABINETE DO PREFEITO
.. -

12-Definir esportes radicais; X
13-Identificar a capacidade do sistema ósseo; X
14-Estabelecer entre os grandes grupos alimentares: Energétícos, construtores, X
e reguladores;
15-ldentiflcar no Sistema ósseo a Estrutura dos ossos (formas do ossos, X
longo,chato, e curto);
16-Identificar diferenças e conhecimentos mais aprofundados sobre as artes X
marciais: karatê e do jiu-jitsu;
17-Conhecer as fases e manifestações do estresse; X
18-Conceltuar e adquirir noções de primeiros socorros e casos de emergência; X X
J-,,compreender a importância de uma Alimentação balanceada para ter uma X
vina saudável;
20-Identificar a função das Proteínas e vitaminas A, D, E, K no nosso X
organismo;
21-Conhecer hábitos de alimentação saudável que evitem: obesidade, peso X X
altura, Morte prematura, Hipertensão, Diabetes;
22-Compreender os beneficias da caminhada; X
23-Conhecer as Principais regras do handebol; X

Habilidades avaliadas/Ciências Naturais MA TE!?1ATICA
60 ano

l-Compreender os diferentes significados dos números naturais e suas operações e como são utilizadas para
resolver situações problemas;
2-Calcular o resultado de uma adição ou subtração de números naturais;
3-Reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal, tais como: agrupamentos e trocas
na base 10 e principio o valor;
4-Calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais;

'-'Identificar e resolver potencia como produtos de fatores iguais;
o-Reconhecer polígonos e nominá-Ios de acordo com o número de lados;
7-Aplicar a equivalência de frações para escrever duas ou mais frações com o mesmo denominador;
8-Verificar se um número é múltiplo de outro;
9-Conceituar número primo e número composto;
lO-Determinar o M.M.C. de dois números ou mais números naturais usando o conjunto dos múltiplos e a
decomposição simultânea em fatores primos;
lI-Resolver problemas que envolvem a adição e subtração com frações;
12-Identiticar a porcentagem como fração de denominador 100 e resolver problemas que envolvem
porcentagem;
13-Identificar e resolver problemas do cotidiano envolvendo adição e subtração de números decimais;
] 4-Associar a cada medida a unidade utilizada para determiná-Ia,
15-Estabelecer as relações existentes entre diferentes unidades de medida de superficie;
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EST ADO DO CEARÁ
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I ~

MATEMATICA
Habilidades avaliadas/Ciências Naturais 7° ano

l-Reconhecer, identificar e realizar operações com números inteiros relativos, por meio de cálculos e
desenvolvendo o raciocínio lógico;
2-0rdenar ou identificar a localização de números inteiros na reta numérica;
3-Resolver problema com números inteiros envolvendo suas operações;
4-Identificar, nomear, e efetuar operações com ângulos, realizando cálculos com medidas, utilizando as
relações (1 °=60' e I'=60") e medidas de ângulos complementares e suplementares;
5-Ampliar o significado do conjunto IN e construir o significado dos inteiros;

_~econhecer representar e calcular a medida de entre ângulos opostos pelo vértice;
.alcular o quociente de dois números racionais relativos, com o divisor diferente de zero;

8-Calcular a raiz quadrada exata de um número racional não negativa;
9-ldentificar uma equação e determinar seu conjunto solução aplicando o principio de equivalência entre as
igualdades;
lO-Reconhecer, identificar e representar triângulos e quadriláteros e classificá-Ios considerando as medidas
dos seus lados e ângulos;
l l-Conhecer os princípios de equivalência das igualdades para resolver equações de IO grau;
12-ldentificar e classificar quadriláteros;

MATEMATICA
Habilidades avaliadas/Ciências Naturais so ano

l-Identificar a localização de números racionais na reta numérica;
2-Efetuar cálculos simples com valores aproximados de radicais;
3-Reconhecer as diferentes representações de um número racional,
4-Saber calcular a raiz quadrada exata e aproximada de um número racional, utilizando-se da tabela de
números quadrados perfeítos;

~Ampliar o conceito de número com a introdução dos números Irracionais;
6-Compreende os diferentes significados dos números reais e de suas operações e como são utilizados para
resolver situações problemas;
7-Identificar reta e plano como um conjunto infinitos de pontos;
%-Determinar a raiz quadrada aproximada de um número raciona\~
9-Reconhecer que representações algébricas permitem expressar generalizações sobre propriedades das
operações aritméticas, traduzir situações-problemas e favorecer as possíveis soluções;
IO-Reconhecer uma expressão algébrica como sendo aquela que contém números e letras, ou apenas letras.
l l-Reconhecer e nomear ângulos destacando os seus elementos;
12-Resolver situação problema que envolvam equações de 10 grau;
13-Compreender o estudo das frações algébricas;
14-Estabelecer relações entre as figuras po\igonals envolvendo a observação das figuras, sob diferentes
pontos de vistas, construindo e interpretando suas representações;
15-Resolver problema que envolvam porcentagem;
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l ô-Resolver problema utilizando propriedades dos polígonos (soma de seus ângulos internos número de, ..., ~
diagonais, cálculo da medida de cada ângulo interno, nos polígonos regulares);

MATEMATICA
Habilidades avaliadas/Ciências Naturais 9° ano

l-Resolver problema que envolva porcentagem;
~-ReSOlver problema com os números racionais envolvendo as operações: adição, subtração, rnunipúcação,

divisão e potenciação;

?-...Q,esolverproblemas que envolva variação proporcional, direta, inversa, entre grandezas;
4-Reconhecer e defmir o conceito das propriedades da potenciação com expoente natural e base real e, com
expoente inteiro e base real diferente de zero;

5-Determinar o valor de uma expressão numérica que envolvam radicais;
6-Resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas e} ou gráficos;
7-Simplificar expressões que apresentam radicais semelhantes;
8-Resolver problema que envolva equação do 2° grau;
9-Reconhecer uma equação do 2° grau com uma incógnita e a identificar seus coeficientes e a equação do 2°
grau completa e incompletas;

IO-Utilizar relações métricas do triangulo retângulo para resolver problemas significativos;
l l-Aplicar as relações entre coeficientes e raízes deduzidas a partir da formula resolutiva;
12-Reconhecer a hipotenusa e os careros em um triângulo retângulo;
13-Deduzir e aplicar o Teorema de Pitágoras para encontrar medidas desconhecidas dos lados de um

lJ.!iângulo retângulo;

l-l-Localizar um ponto no plano cartesíano quando se conhecem as coordenadas desse ponto;
l S-Resolver problema envolvendo semelhança de figuras planas;
Iô-Resolver problemas usando as propriedades dos polígonos (soma dos ângulos internos, número de
diagonais e cálculo do ângulo interno de poligonos regulares);

17-Resolver problema envolvendo noções de volume;
lS-Resolver problemas usando a média aritmética;

Habilidades avaliadas/Ciências Naturais CIENCIAS

6° ANO

l-Compreender que a Ecologia é a ciência que estuda os ecossistemas, reconhecendo os componentes e a
organização dos mesmos;
2-Estabelecer relações entre características e comportamentos dos seres vivos e condições do ambiente em I
que vivem, valorizando a diversidade da vida;
3-Reconhecer Que as relações ecológicas são importantes para o equilíbrio do ecossistema;
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4-Reconhecer que a Terra é formada por plantas em movimento, e que as mesmas causam diversas alterações
no planeta;
S-Compreender que as rochas e o solo sofrem transformações causadas pela força da natureza ou pela ação
humana;
6-Reconhecer que não há como não produzir lixo, mas podemos diminuir essa produção reduzindo o
desperdício, reutilizando sempre que possível e separando os materiais recicláveis para a coleta seletiva;
7-Reconhecer que os fósseis são restos de organismos que habitaram a Terra há muito tempo e que de alguma
forma foram preservados em rochas;
8-Perceber que algumas doenças podem ser adquiridas do solo ou de alimentos cultivados nele, aprendendo a
combater as mesmas;
~~econhecer as propriedades da água, para uma melhor compreensão do nosso planeta e dos seres vivos,
percebendo o quanto a mesma é preciosa e por que sua preservação é importante;
l ü-Compreender a atmosfera como uma camada composta de uma mistura de gases, os quais influenciam
processos e transformações tanto na hidrosfera como na Iitosfera;
lI-Identificar algumas doenças causadas pela poluição do ar;
12-Reconhecer que a Astronomia é a parte da ciência que estuda o que existe fora da Terra: as estrelas, os
outros planetas, os cometas e outros coroas celestes;
13-Reconhecer que o Sistema Solar é constituído pelo sol e por um conjunto de objetos astronômicos que se
ligam ao mesmo, através da gravidade;
14-Compreender como ocorrem os movimentos da Terra, e o que eles originam;

ClENClAS
Habilidades avaliadas/Ciências Naturais

7° ANO
l-Compreender o corpo humano como um todo integrado, bem como suas principais estruturas e funções;
2-Reconhecer que a organização dos seres vivos é formada por células, tecidos, órgãos e sistemas;
3-Conhecer os processos de reprodução e evolução dos seres vivos;

-A-Compreendera necessidade de classificação dos seres vivos, identificando as categorias taxonômicas
I 1- .opostas por Lineu;

5-Conhecer algumas características dos vírus identificando algumas doenças causadas por esses seres vivos;
é-Compreender as características e comportamentos dos seres vivos no Reino Animal e as condições do
ambiente em que vivem;
7-Entender como ocorre a nutrição, a respiração, a reprodução e o desenvolvimento dos anfíbios;
8-Conhecer características gerais dos répteis, entendendo como ocorre a nutrição, a respiração e a reprodução
desses seres vivos;
9-Perceber as características e comportamentos dos seres vivos, compreendendo as condições do ambiente
em que vivem e a importância dos mesmos para os seres humanos;
1O-Entender como ocorre a nutrição, a respiração e a reprodução dos mamiferos, diferenciando os mesmos de
acordo com sua classificação;
1l-Compreender informações gerais das gimnospermas entendo como ocorre a reprodução dessa espécie;
I2-Conhecer informações gerais sobre as angiospermas, compreendendo a reprodução e a diversidade dessa
espécie;
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Habilidades avaliadas/Ciências Naturais CIÊNCIAS
SOANO

l-Compreender o corpo humano como um todo integrado e a saúde como bem estar fisico social e psíquico
do indivíduo;
2-Compreender o alimento como fonte de matéria e energia para o crescimento e manutenção do corpo, e a
nutrição como conjunto de transformações sofridas pelos alimentos no corpo humano: a digestão, a absorção
e o transporte de substâncias e a eliminação de resiôuos,
3-Conhecer os processos que integram a nutrição, identificando a importância e a função de cada nutriente;
4::..{dentificaros pares do sistema digestórío, conhecendo as etapas da digestão;

i-

"':ompreender que o corpo humano possui sistemas como o respiratório, circulatório e urinário que
desempenham funções essenciais para o nosso organismo;
6-Conhecer o sistema cardiovascular, bem como os órgãos que o formam e suas funções;
7-Reconhecer que o sangue possui células que defendem o organismo contra infecções e que o mesmo
contém hemácias que transportam oxigênio no nosso corpo;

8-Reconhecer que o sistema urinário é responsável peja excreçêo que ajuda a manter constante a composição
química de nosso organismo ao eliminar substâncias tóxicas ou em excesso;

9-Reconhecer como os estímulos ambientais são percebidos pelo organismo, identificando os sentidos e os
órgãos responsáveis por cada um deles;

lO-Reconhecer que o sistema nervoso é formado por diversos neurônios que são capazes de receber e passar
mensagens para as células nervosas;

l I-Caracterizar o aparelho reprodutor masculino e feminino e as mudanças no corpo durante a puberdade,
respeitando as diferenças individuais do corpo e do comportamento nas várias fases da vida;

~-Reconhecer o ciclo menstrual e a importância de cada fase identificando o processo de fecundação;
~J-Conhecer as etapas de gestação e desenvolvimento do feto, bem como os cuidados durante a gravidez e
lguns métodos anticoncepcionais;

14-Conhecer as DST e valorizar suas formas de prevenção para uma vida saudável;
CIENCIAS

Habilidades avaliadas/Ciências Naturais 90 ANO
l-Utilizar características e propriedades de materiais e objetos, para elaborar classificações, reconhecendo
processos e etapas de transformação de materiais;

l-Reconhecer a massa e o volume como propriedades gerais da matéria, percebendo que algumas
propriedades específicas da substância dependem de seu estado fisico;

3-Ampliar de maneira genérica e utilizando-se de representações (esquemas, fotos e modelos) a percepção do
~ ml 1 1 . tâ 1

ESTADO DO CEARÁ
COVERNO MUNICIPAl. DE URUOCA

GABINETE DO PREFEITO

I mundo atônuco e o ecular de aigumas substâncias;
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4-Reconhecer que os elementos químicos são formados por um conjunto de átomos com o mesmo número
atômico;

5-Perceber que em física, a dinâmica é um ramo da mecânica que estuda o movimento de um corpo e as
causas desse movimento;

6-Compreender que a cinemática é o ramo da fisica que se ocupa da descrição dos movimentos dos corpos,
sem se preocupar com a análise de suas causas;

1

7-perceber a grande diversidade de substâncias na natureza e que essas substâncias sofrem transformações
(reações químicas) que originam novas substâncias;

~ompreender as origens, os processos de transformação, o uso da energia no mundo natural e tecnológico,
ên·aliando beneficios e conseqüências ao ambiente, visando à qualidade de vida;

9-Conhecer a fundamentação teórica e prática básica dos fenômenos físicos relacionados a ondas e som;
Ia-Reconhecer que o ramo da física, a óptica estuda a luz ou, mais amplamente a radiação eletromagnética,
visível ou não;

1l-Compreender que a parte da física que estuda as interações entre a eletricidade e o magnetismo é chamada
eletrornagnetismo;

12-Perceber que alguns instrumentos e objetos do cotidiano são aplicações da reflexão e refração da luz;
13-Reoonhecer que na maieria dos materiai':> um campo magnétioo criado pCI um elétren é anulade pele
campo de outro elétrons;

mSTORIA
Habilidades avaliaüas/Ciências Humanas 6t1 ano

~~ompreender os principais conceitos para estudo da história, compreendendo que o tempo é um elemento
sencial para os estudos históricos;

2-Conhecer as principais diferenças entre o modo de vida no paleolítico e no neolítico, percebendo a relação
entre o inicio da agricultura e da pecuária e a formação das primeiras aldeias;
3-Compreender o conceito de civilização reconhecendo que os mesopotâmios inventaram a escrita
cuneiforme, um dos mais antigos sistemas de escrita;
4-Compreender que os egípcios foram uma das mais antigas civilizações do mundo, reconhecendo a
importância do rio Nilo para os egípcios, assim como a importância da organização do trabalho;
5-Perceber que na Africa se desenvolveram importantes civilizações na antiguidade, verificando que, entre
os povos africanos, existiu grande troca de influencias culturais;
é-Identificar que a civilização fenieia se desenvolveu onde hoje é o Líbano, percebendo que, por meio das

I relações comerciais, os fenícios tiveram um papel fundamental no intercâmbio cultural entre vários povos da
Antiguidade',
7-Perceber que a Bíblia é uma das principais fontes para o estudo da historia dos hebreus, conhecendo
informações sobre o cotídíano em uma cídade hebraíca, por volta 1000 a. c.;
8-Perceber que o império persa foi um dos maiores da Antiguidade, verificando que os persas cobravam

I tributos de vários povos, como egípcios, indianos e babilônicos;
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I 9-Compreender o oro cesso que levou à criacão da democracia em Atenas conhecendo as princioais I. > , .
atividades da Grécia Antiga;
10-Conhecer o processo que levou ao desenvolvimento da Republlca romana, conhecendo os motivos que
levaram à crise do Império Romano;

HIS'IORlA
Habilidades avaliadas/Ciências Humanas

7° ano
l-Compreender que os conceitos de sociedade, cultura, trabalho, política e economia são fundamentais para o

I desenvolvimento dos estudos históricos, percebendo que os historiadores interpretam os fatos do passado por
meio da analise de fontes histórica;
~--"erceber que nas regiões do antigo Império Romano se formaram vários reinos germânicos, verificando
quais foram os principais motivos do éeciinio do Império Romano;

3-Reconhecer a contribuição técnica e cultural dos mulçumanos na península ibérico, conhecendo os cinco
princípios fundamentais do islamismo;

14-perceber que a sociedade feudal fui furmada a partir da cornomação de tradiçãu romanas e tradições
germânicas, entendendo que a Igreja Católica se tornou a instituição mais influente da Europa ocidental no
decorrer da Idade Média;

5-Conhecer aspectos culturais e ?olitioos de alguns reinos e i.m?érios africanos, ?ercebendo que muitos
aspectos da história do continente africano foram transmitidos à posterioridade por meio da tradição oral;
e-Perceber que durante o Renascírnenro ocorreram grandes inovações no campo científico, conhecendo os
principais aspectos da arte renascentista;
7-Conhecer os principais aspectos das reformas religiosas ocorridas no Século XVI, compreendendo o
processo de formação dos Estados absolutistas europeus;
8-Conhecer os principais aspectos da presença holandesa no nordeste brasileiro durante algumas décadas do

I século XVII, compreendendo que a mão de obra africana foi a base da economia brasileira durante todo
+eríodo colonial;

I HISTORlA

I Habilidades avaliadas/Ciências Humanas
&0 al\0

l-Perceber as permanências e as rupturas políticas, econômicas e sociais entre o período feudal e o Antigo
regime, estudando a formação dos estados modernos europeus;
2-Reconhecer as prrncipais ideias iluministas, conhecendo algumas informações sobre os principais
pensadores iluministas;
3-Entender que antes da chegada dos ingleses na América esse território era habitado por milhares de povos

I indígenas, compreendendo que a partir do século XVII, os ingleses iniciaram a colonização dos territórios
ocuoados na América do Norte;
4-Conhecer o contexto político, social e econômico francês antes da revolução, estudando os principais
aspectos do Império Napoleôníco e o que foí o Bloqueio continental e suas principais consequêrtcias,
5-Estudar as principais características da Revolução Industrial, compreendendo que os operários das fabricas
do século xvm lutaram por melhores condições de trabalho;
6-Estudar os fatores que provocaram a crise do sistema colonial na América espanhola, compreendendo os

I processos de independência das colônias espanholas na América;
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7-Compreender processo de independência do Brasil, entendendo os principais fatores que levaram à crise do
sistema colonial no Brasil;
%-Conhecer o~ ?rinci?ai~ a~?ecto~ ?OHtico~, econômico~ e sociai~ do Bra~;'1 ?Ós-inde?endência,
compreendendo o contexto brasileiro na época da elaboração da primeira Constituição do país;
9-Estudar os principais aspectos econômicos e sociais do Brasil na época do governo de D.Pedro Il,
compreendendo que a principal mão de obra nos cafezais era composta por escravos africanos e afro-
brasileiros;
10-Compreender o contexto de proclamação da Republica no Brasil, entendendo os principais fatores que
provocaram a crise do Império do Brasil;

mSTORIA
Habilidades avaliadas! Ciências Humanas

9° ano
l-Perceber as principais características da Segunda Revolução Industrial e pnnCIpaIs consequências do
imperialismo;
2-Conhecer o compreender o contexto brasileiro em que foi proclamada a Republica, retificando as
principais revoltas populares no período da Republica Velha;
3-Conhecer o contexto europeu que proporcionou o início da Primeira Guerra Mundial, percebendo os
principais aspectos sociais da Rússia czarista;

4-Perceber que, com o fim da Guerra, os Estados Unidos despontaram como grande potencia econômica
mundial, conhecendo aspectos da sociedade norte-americana na década de 1920;
5-Estudar as principais características políticas econômicas, sociais e culturais do período ditatorial do estado
novo, estudando os principais fatores que provocaram a crise da república-oligárquica;
6-Conhecer o contexto europeu que propiciou o início da segunda Guerra Mundial, percebendo que os
acontecimentos de diferentes \)artes do mundo i.nfluenciaram o conflito',
7-Entender que após o final da Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos e a União Soviética

I~tensificaram suas disputas por áreas de influencia em todo mundo;

t _. Conhecer o contexto político brasileiro após a Segunda Guerra Mundial, compreendendo o momento
histórico brasileiro que proporcionar o golpe militar de 1964;
9-Compreender as principais características do governo militar, estudando os principais aspectos da
redemocratização no Brasil;
10-Estudar os principais aspectos poiiticos, econômicos e sociais brasileiros depois do regime militar,
percebendo a importância da produção energética para o desenvolvimento tecnológico mundial;

GEOGRAFIA
Habilidades avaliadaslCiêndas Humanas

6° ANO

l-Compreender a geografia como um tema que diz respeito à vida de todas as pessoas: o lugar em que
vivemos, reconhecendo o lugar como experiências, transformações da sociedade pelo homem;

2-Desenvolver o conceito de espaço geográfico;
3-Compreender o conceito de paisagem visando ao emprego correto do termo quando utilizado no contexto
do ensino de geografia; ..I 4-lntroduzlf o processo de utIlIzação cartográfica que é leItura de mapas, que tem o mesmo sentIdo de
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I alfabetizar comoreendendo aue é reoresentacões da realidade c~m o objetivo de anroximá-lo do cotidiano do
I estudante para que seu uso faça senÚdo em s~a vida;

, .
IS-Desenvolver habilidades de observação e representação dos elementos da natureza e trabalhar conceitos

básicos sobre a orientação e a localização do ser humano no espaço terrestre;

6-Discutir algumas concepções sobre a origem da terra e do universo, trabalhando as características fisicas da
terra (tamanho e forma), os movimentos terrestres e suas conseqeências para diferentes fenômenos;
7-Compreender os conceitos básicos referentes às características internas da terra, compreendendo a história
geológica e as transformações mais significativas na crosta terrestre;
8-Compreender os conceitos e as informações sobre as formas do relevo terrestres e os agentes que atuam

he~emamente no seu modelamento;
~ ·..•.econhecer que a água é um recurso natural imprescindível às atividades humanas, e alertar também sobre
a sua má utilização e escassez;
10-Introduzir conceitos ligados a c1imatologia e à meteorologia, observando as caracteristicas de outros
elementos, como radiação solar, temperatura, latitude, relevo e fenômeno atmosféricos;
ll-Compreenôer a ação das massas úe ar nas classificações e mudanças climáticas, estabelecendo relações
com as condições atmosféricas observando a interação de fatores;

Habilidades Avaliadas/Ciências Humanas
II

GEOGRAFIA
7'"ANO

l-Construir o conceito de território, importante categoria para análise do espaço geográfico;
2-Desenvolver o conceito de região e discutir o processo de regionalização, visando à compreensão da
diversidade introduzida oor orocessos humanos e naturais no Brasil;
3-Entender a regionalização brasileira baseada em critérios socioeconômicos, com destaque para alguns
aspectos culturais;
4-Compreender as características fisicas do território, ou seja, as diferentes compartimentações do relevo, da

l~hiôrografIa, do clima e das formações vegetais, entenôenáo conceitos õe ôommios morfocúmàúcos e
scutindo os principais impactos ambientais que atingem esses domínios;

15-AnaliSar a população brasileira com base em uma abordagem qualitativa, estimulando-o a pensar em si
mesmo como participante da população de seu país, observando e analisando o uso de dados numéricos e
estatísticos, buscando compreender como vive a população brasileira;
ô-Analisar os movimentos populacionais e sua contribuição para a organização do espaço geográfico,
tratando essa temática a partir de um enfoque sociocultural, introduzindo questões relativas aos temas I
transversais plu.alidade cultmal~
7-Analisar as interferências da agricultura na transformação do espaço geográfico brasileiro, propondo uma
abordagem crítica do processo de ocupação do território a partir da organização do espaço agrário;
8-Diferenciar o espaço urbano do rural e a entender o crescimento das cidades, estudando o processo de
urbanização brasileira no tempo e no espaço;
9- Compreender características do meio urbano, seus principais problemas socioambientais e possíveis
soluções para essa problemática;
(L ti r -f. nt n 1,. \. n 11, - p x-nt ~ -O n territórioI 1v lden ..ficar os .ecursos mmera\.s, as ~o..•es de euerg a e sua d st nu çao - e t' m _ç~ o. .~

~brasileiro;
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-
tipos de indústria que compõe um parque industrial, seu desenvolvimento no tempo, sua localização e sua
importância na transformação do espaço geográfico;
12- Recon...h.ecendoos diferente~ modo~ de locomoção de j)a~~ageiros e cargas no 'j)a\~,os 'j)ril'.ci'j)ai~meio~ e
vias de transporte e os condicionantes históricos e políticos de desenvolvimento da infraestrutura;

Habilidades Avaliadas/Ciências Humanas GEOGRAFIA
SO ANO

l-Compreender representações cartográficas das projeções e dos processos de construção do espaço
geográfico mundiai;
2-Analisar a organização do espaço mundial tendo como referencia os aspectos fisicos;

~J-Compreender o contexto nação e estado - nação, aprofundando o estudo de território, região e fronteiras;
-.--Analisar o papel das instituições internacionais; como a ONU e seus órgãos; Otan, pacto de Varsóvia;
comunidade Britânia das Nações e outras, na organização do espaço mundial;
5-Com'j)reender o subdeseuvo\vimeuto, ..:.uaorigem e caracterização, das virias fases do capita\i..:.mo com
destaque para o processo de colonização e exploração dos atuais países;
6-Estudar a organização territorial dos contemporâneos e s principais características políticas e econômicas
dos países da América Latina;
7-Compreender o processo de construção do espaço geográfico africano, destacando a organização do espaço
desde a formação dos impérios africanos até os dias atuais;
8-Analisar o processo de organização do espaço geográfico do oriente médio, e formar um pensamento
critico sobre as que~tõe~ mais significaiivas que t;lermeiam o cotidiano dos t;lOVO~que ali vivem,
9-Reconhecer aspectos da população mundial: quantos somos e como vivemos, compreendendo a densidade
populacional, as determinações humanas e naturais;

Habilidades Avaliadas/Ciências Humanas GEOGRAFIA
9° ANO

l-Compreender as transformações ocorridas no espaço geográfico com esse processo e globalização;

I
vldentificar as características dos países desenvolvidos e os aspectos que os identificam, verificando o

posicionamento desses países diante de questões centrais, políticas, culturais ou econômicas;
3-Analisar as características fisicas, o processo de povoamento, a organização territorial e a regionalização da
Europa;
4-Compreender os a~pectos poEtico~, econôrr'.icos e ambientais da Europa Orie!'.taL

S-Compreender os processos de organização do espaço geográfico japonês, seu desenvolvimento industrial e
econômico, analisando o papel do Japão na economia mundial contemporânea, sua relação comercial com os
Estados Unidos e a participação do capital japonês na economia brasileira.
ô-Identificar e analisar as principais características dos países que compõem a Oceania, com destaque para a

I Austrália e Nova Ze1ândia;
7-Reconhecer os principais problemas sócio-ambientais em escala global e os possíveis desdobramentos para
o século XXI;
8- Compreender as relações entre cultura e religião na organização do espaço geográfico mundial,
compreendendo a importância da diversidade cultural e religiosa na sociedade contemporânea.
9-Estender uestões marcantes na craanízacão do mundo contem orâneo como o aumento do nacionalismoq º p , I
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I Habilidades Avaliadas/Ciências Humanas RELIGIÃO
6° ANO

l-Conhecer o qu~ d~z a ~ei 8069/90, ~ E~tatuto ,d~Crianç,a ~ d? ~dol~~cente co~? o conjun~o de regras que I
estabelecem os direitos dos menores a vida, saude, convi vencia tarmnar, educaçao e tambem seus deveres
dentro da sociedade;
2-Compreender e discutir o título I (das disposições preliminares) do ECA;
3-Reconhecer que o ser humano vive em comunidade, onde há relações mútuas;

'>erceber que a sociedade é formada de parceria um dependendo do outro;r-
Is-compreender e discutir o título II (dos direitos fundamentais), capítulo I (do direito a vida e a saúde) do
ECA;
6-Entender que todo individuo tem direito liberdade e a segurança pessoal;
9-Reconhecer as diferenças talentos e a capacidade de cada um como dons doados ?ara Deus;
10-Compreender que a amizade é uma estrada de duas mãos, cheia de considerações recíprocas, quem quer
ter amigo precisa saber ser amigo;
l l-Identificar sinais religiosos como compromisso com aquilo que se acredita;
12-Compreender e discutir o capítulo II (do direito a liberdade, ao respeito e a dignidade) do ECA;

I
Habilidades Avaliadas/Ciências Humanas I RELIGIÃO

7° ANO
'I

l-Conhecer o que diz a Lei 8069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente como o conjunto de regras que
estabelecem os direitos dos menores à vida, saúde, convivência familiar, educação e também seus deveres
dentro da sociedade;

, ,
~-Atuar de maneIra crítIca, responsável e construtIva nas dIversas SItuações do cotIdIano;

-Cornpreender que o ser humano precisa conhecer e aplicar alguns valores essenciais à vida, como:
generosidade, respeito, solidariedade, união, sabendo separar o bem do mal;
4-Reconhecer (\ue o ser humano v\',re em com\.m\dade, onde há re1ayões n'.útuas~
5-Compreender e discutir o título II (dos direitos fundamentais), capítulo I (do direito a vida e a saúde) do
ECA;
6-Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em suas capacidades

I
afetiva, fisica, cognitiva, ética, de inter-relação pessoal e de inserção social, para agir com perseverança na
busca do conhecimento e no exercício da cidadania;

8-Compreender e discutir as seção I (das disposições gerais) do ECA inerente ao capítulo 111,o qual refere-se
ao direito a convivência familiar e comunitária;

7-Valorizar as relações interpessoais desenvolvendo o sentimento de confiança em suas capacidades afetiva
aiustando o conhecimento de si mesmo e do mundo que o rodeia',

9-Compreender cidadania como participação social e política, assim como exercício de direitos e deveres
I politicos, civis e sociais, adotando no dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repudio às injustiças,

respeitando o outro e exigindo para se o mesmo res eito;
10-Compreender e discutir as seção II e III da família natural e da família substituta) do ECA inerente ao
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capítulo III, o Qual refere-se ao dir~ito a convivência fami.liar e comunitária_
l1-Compreender e discutir a seção Ill (da família substituta ); as subseçoe~ I~, IlI(da gu~r?a ~ da tu~~la) e

, 1 111 1 fi d·rplt'" a convtvencts f'".".,.J."r pIV(da doação) do ECA inerente ao capltu o ,o qua re ere-se ao ••....w ...,v ••••••••••••••••.••.••.•• u •••.•• v

comunitária;

Habilidades Avaliadas/Ciências Humanas 1I RELIGIÃO
I

I' gOANO

l-Conhecer o que diz a Lei 8069/90, ~ E~tatuto ,da Criança : d? Adol~~cente. com~ o conj~n~o de reg:as que
estabelecem os direitos dos menores a vida, saude, convrvencia familiar, educaçao e também seus deveres
dentro da sociedade;
2-Atuar de maneira crítica, responsável e construtiva nas diversas situações do cotidiano;

L-...,,-Compreendere discutir o título I (das disposições preliminares) do ECA~
4-Reconhecer que o ser humano vive em comunidade, onde há relações mútuas;
5-Perceber que a sociedade é formada de parceria um dependendo do outro;
6-Entender que todo individuo tem direito liberdade e a segurança pessoal;
7 - Compreender que o ser humano precisa conhecer e aplicar alguns valores essenciais à vida, como:
generosidade, respeito, solidariedade, união, sabendo separar o bem do mal;
8-Perceber a solidariedade como algo que beneficia a todos e defende de várias maneiras;
9-Perceber que a violência provoca rivalidade destruindo a memoria construída ao longo da história;
10-Refletir sobre o trabalho como chave da questão social e instrumento de realizacão humana;
ll-Apresentar a dimensão profética da leitura da realidade como fator de mudança e de busca de justlça;

I
!H'.L!GLÃ.O

IHabilidades Avaliadas/Ciências Humanas 9° ANO
I'

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

Iestabelecem os direitos dos menores à vida, saúde, convivência familiar, educação e também seus deveres

- dentro da sociedade;

2-Atuar de maneira crítica, responsável e construtiva nas diversas situações do cotidiano;
3-Reconhecer que o ser humano vive em comunidade, onde há relações mútuas;
4-Perceber que a sociedade é formada de parceria um dependendo do outro;
5-Entender que todo individuo tem direito liberdade e a segurança pessoal;
6-Perceber que a violência provoca rivalidade destruindo a memoria construída ao longo da história;
7-Refletir sobre o trabalho como chave da questão social e instrumento de realização humana;- ..

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNiCIPAl. DE URUOtA

GABINETE DO PREFEITO

1

8-compreender que descobnr a vocaçao e sentir-se chamado a construir a Vida de um Jeito que combine
com os sentimentos, ideais e capacidades que cada um tem;
9-0bservar e entender que a criança e o adolescente tem direito á informação, cultura, lazer, esportes,
diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento;

1

1 ?-Entender qu~ a ~om~\ement~çãoe~tre hom~m m~\her ac~nte~e ou deveria acontecer e ser percebida num
nível de dependência mutua murto maior e mais eficiente. Sao diferentes para se completar melhor, não para

i estabelecer uma relação de subordínação;
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GABINETE DO PREFEITO

li-Compreender que o poder público através do órgão competente, regulará a s diversões e espetáculos I,

públicos, informando sobre a natureza deles, faixa etária a que não se recomendem, locais e horários em que I
sua apresentação se mostre inadequada;
12-Compreender que é proibida a venda à criança ou ao adolescente de armas, munições, explosivos, bebidas
alcoólicas, produtos que, causem dependência física ou química, fogos de estampidos e de artifício, revistas,
bilhetes lotéricos etc.;
13-Entender que nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos país
ou responsável, sem expressa autorização judicial;
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LINGUA PORTUGUESA
Habilidades A v-aliadas I Educ. I Ens. I Ens. I

Infantil Fund. I Fund. 11

l-Familiarizar-se com o convívio das letras, sons e pré-nome; X
2-1dentjfjc.ar letras entre desenhos, números e outros símbolos gráficos, X
3-0rienta-se corporalmente com relação a frente, atrás, no alto, em cima, X
embaixo, dentro, fora,
4-Relacionar palavra/texto a imagem; X
5-Reconhecer característi cas dos personagens das histórias lidas e X X

Icontadas;
ô-Produzir e compreender a linguagem oral em situações comunicativas X X

Ireais;
7-Identificar, ler e escrever o alfabeto empregando o padrão silábico em X
estudo traoscrevendo a fOímação das l)alavras siml)les~
8-Reconhecer e escrever o próprio nome sabendo identificá-lo nas X X
diversas situações do cotidiano;
8-Alinhar a escrita, seguindo pauta e margem, reconhecendo as variadas X X
combinações de letras utilizando-as para a escrita;
9-Capacidade de atenção e compreensão pela leitura de diferentes gêneros X X
textuais; I I I IIü-Conhecer e identificar diferentes formas de letras; X
l l-Perceber a relação entre a fala e a escrita; X X
12-Demonstrar o domínio do código alfabético da Língua Portuguesa, X
identificando sons (6° ao 8° ano);

I ] 3-Ler textos com elevada porcentagem de palavras novas, porém
I

X
Icontroladas do ponto de vista morfossintática (6° ao 8° ano);

l-l-Saber empregar técnicas para identificar o sentido das palavras através X
de pistas contextuais, sintáticas e morfológicas (6° ao 8° anot
l S-Fazer a correspondência da letra, som e vice-versa X
Jó-Arríbuir sentido ao que escreve, mesmo não utilizando a escrita X X
convencional;

, , - , ,

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE URUOCA

GABINETE DO PREFEITO

SISTEMA MUNICIPAL DE AVALIAÇÃO DOS DISCENTES DA REDE

MUNICIPAL DE ENSINO

(Lei Municipal n? 119/2013, de 06 de novembro de 2013.

Anexo IV

Avaliação da Aprendizagem dos Alunos da Educação Especial

I 17-Compreender a linguagem oral em situaçoes comurucatrvas, I x

Página 26/35
Rua Jo.ão.Ro.dr\Ques, .••~9 - Centro. - CEP: ~2.4~\)-OO\}- URUOC~- CE

CNPJ: 07.667.92610001 - 84 Fone/Fax: 188\ 3648 -1078

x



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUN1C1PAL DE URUOCA
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I explorando seus sentimentos ~ idéias:
18-Identificar e grafar corretamente palavras (dentro da limitação do X X

aluno);
19-Ler e escrever palavras e frases se apoiando em ilustrações, histórias X X
explorando a ortografia estudada (6Q ao 8Q ano);

MATEMÁTICA
Habilidades avaliadas Educ. Ens. Ens.

Infantil Fund, I Fund, II
l-Agrupar objetos ou COIsas da natureza, segundo seus atributos, X X
estabelecendo comparações, semelhanças e diferenças, relacionando
números e quantidades;

!2-Identificar as formas geométricas e os números naturais existentes no X X
seu contexto e no ambiente;
3-Explorar os diferentes usos dos números existentes no contexto social, X
realizando com compreensão, atividades que envolvam a contagem,
seqüência e quantidade, adição e subtração;
4-Resolver atividades matemáticas fazendo do contar uma forma de X
estabelecer o valor numérico;
5-Registrar escrita numérica com compreensão utilizando números X X
naturais;

!6-Resolver situações-problema, estabelecendo relações entre as operações
!

X I X
Ifundamentais;

7-Compreender a leitura e a escrita dos números naturais em diversos X X
contextos, interpretando a seqüência da escrita numérica nas situações do
cotidiano;
%-Estabelecer uma relação entre a realidade social e o conhecimento X X X
matemático identificando e resolvendo situações - problemas que
envolvam os números (de acordo com a Iímítação de cada aluno;
9-Conhecer princípios básicos de identificação de objetos, através de X X X
comparações;
1O-Compreender a passagem do tempo, sabendo posicionar-se no mesmo; X X X
l l-Identificar o valor numérico na ordem decimal em que ele se encontre X
(60 ao %0 ano),
l2-Comparar coleções de objetos identificando relações de igualdade ou X X
desigualdade (mais que, menos que, maior que, menor que, igual a)
13- Criar séries numéricas a partir de diferentes atributos dos objetos X X
(tamanho, espessura, quantidades, cor etc.) e das pessoas (tamanho,

! ! !idade, numeração do pé, cor de cabelo etc.);
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SISTEMA MUNICIPAL DE AVALIAÇÃO DOS DISCENTES DA REDE

MUNICIPAL DE ENSINO

(Lei Municipal nO_ , de __ de de 2013.

Anexo V

Avaliação da Aprendizagem dos Alunos da Educação de Jovens e Adultos

Habilidades avaliadas LINGUA PORTUGUESA
Alfabetização Etapa Etapa Etapa

~ . "'

e Etapa l. U UI IV

-laentmcar letras entre desenhos, números e outros símbolos X
gráficos.
2-Reconhecer as letras inicial e final das palavras. X
3-Reconhecer as letras do alfabeto. X
4-Identificar as direções da escrita. X
5-ldentificar o espaçamento entre patavras na seg,mentação da escrita. X
6-Reconhecer as diferentes formas de grafar uma letra ou palavra. X
7-Escrever corretamente o nome completo. X
8-Identificar rimas. X X
9-Identificar o número de sílabas de uma palavra. X X X
10-Identificar e ler sílabas canônicas (consoante/vogal) em uma X X X X
palavra.
1l-Identificar ter sílabas não ~ . X X X Xe canotucas
(vogal, consoante/vogal! consoante, consoante/consoante/vogal etc.)
em uma palavra.
----Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. X X X
13-Estabelecer relação causa/consequência em textos variados. X X
14-Ler e compreender frases. X X
15-Escrever frases simples. X X
Iô-Localizar informação exnlicita em texto de diferentes gêneros. X X X
17-Utilizar os conhecimentos adquiridos por meio da prática de X X X
análise linguistica para identificar as classes gramaticais na frase ou
texto.
18-1nferir o sentido de paiavra ou expressão. X X
19-Interpretar textos não verbais e textos que articulam elementos X X X
verbais e não verbais.
20-Identificar o tema ou assunto de um texto (lido). X X X
2 l-Distinguir fato de opinião relativa a este fato. X X
22-Formular hipóteses sobre o conteúdo do texto. X X
23-Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. X X X
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INGLÊS

I Habilidades avaliadas/Linguagens e Códigos Alfabetização Etapa Etapa Etapa
e Et.ap.aI U lU IV

l-Conhecer a escrita e a }wonuncia das saudações e emr-regar em X
frases;
2-Conhecer e identificar os pronomes possessivos e demonstrativos X X
em frases;
3-Identificar o presente contínuo e passado do verbo TO BE; X

~- Interpretar e escrever frases e textos orais e escritos, verificando o X
f. -""1 de entendimento do mesmo;
5-Selecionar informações especificas de texto; X X
6-Reconhecer a escrita e a pronúncia dos números de 50 a 100.; X
7-Explorar e trabalhar os pronomes possessivos em frases e textos; X
8-Empregar frases interrogativas; X

9-Conhecer e compreender as horas no inglês; X X
1O-Conhecer, escrever, ler e empregar adequadamente número e X X
gêneros dos substantivos em frases e textos.
l l-Identificar e conjugar os verbos regulares nos tempos: presentes e X
passado;
12-Saber diferenciar o verbo to be do to have em frases e textos; X
13-Reconhecer, aprender a conjugar, interpreter e escrever o verbos X
to have no presente e passado.
l-l-Identificar e empregar os artigos definidos e indefinidos em frases X
e textos ( A- AN- lHE);
'. Interpretar vocábulos em estudo: Dias da semana, Cores, Mês do X X X X

Ano, Profissões, Nomes de animais;
ARTE

Habilidades avaliadas/Linguagens e Códigos
Alfabetizarão Etapa Etapa Etapa

e Etapa I 11 lU IV
l-Conhecer as obras mais imr-ortantes dos eg\?Cios~ X
2-Compreender os principais aspectos da Arte egípcia; X
3-Conhecer a história da arte grega para saber que o teatro pode ser

I I
X

Iconsiderado o símbolo da manifestação cultural, política e artística
da civilização do passado;
4-Estabelecer relação e diferenças entre sons e melodias, som, X
ruído, cantos;
5-Compreender a origem do movimento artístico cubismo, suas X
características e principais escritores;
é-Compreender e diferenciar cores primárias, secundárias, rercrérias X
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e neutras;
7-0bservar e analisar o ponto como um elemento de partida; X

S-Identificar a linha como elemento essencial na composição visual; X

9-Compreender e valorizar a arte teatral em suas dimensões X X

artísticas, histórica e social;
lO-Conhecer a história do teatro brasileiro durante o século XVIII e X

XIX.
ll-Detinir e conhecer os pintores do: expressionismo; Cubismo; X

Abstracionismo; Pop-art;
12-Conhecer a historia e principais obras dos artistas da arte no

I I I
X

~sil: Antonio Francisco Lisboa (Aleijadinho), Cândido Portinari,
1arsila Amaral e Mestre Vitalino;
13-Compreender as características e apogeu da Arte Românica; X
14-Identificar as características do Teatro do Oprimido, quando X
surgiu, quem criou, etc;

EDUCAÇÃO FISICA

Habilidades avaliadas/Linguagens e Códigos I Alfabetização II Etapa II Etapa I Etapa I
e Etapa I 11 111 IV

l-Reconhecer a capacidade do sistema ósseo identificando as X
principais funções do esqueleto;
2- Conhecer dicas importantes para aumentar a quantidade de fibras X
na sua alimentação diária;
3-Compreender o sistema muscular e órgãos anexos; X
4-Conhecer os fundamentos técnicos do futsal; X
5-Compreender os fundamentos sobre a saúde de nosso corpo, X
.dentificando causas e consequências do uso de drogas para nossa

~'d fi' 1u e isica ementa; " 'I " " "

6-Identificar as principais DSTs e os métodos anticoncepcionais. X X
7- Desenvolver conhecimentos sobre o estresse, causas, I I I

X
I Iconsequências, efeitos e tratamentos;

8- Saber prevenir possíveis acidentes e ter noções de primeiros X X
socorros;
9- Conhecer o histórico de natação e diferentes modalidades X
esportivas aquáticas;
10- Conhecer as contribuições dos exercícios fisicos na melhoria das X
funções em educação fisica e saúde nutrição;
11-Valorizar a ingestão de alimentos saudáveis como forma de uma X
melhor Qualidade de vida;
12- Identificar os fundamentos do handebol, histórico e principais regras X
do jogo;
13- ldentifi ar 1m n~ ; n -c a po .anCladas prote.nas na nossa ahmenta.,:aoI XI
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diária, bem como os benefícios das vitaminas A,D,E, K~
MATEMATICA

Habilidades avaliadas/Ciências Naturais A.1fabetização Etapa Etapa I Etapa I
e Etapa I

l-A':>soclar uma quantidade de objetos de uma coleção a um número X
natural;
2-Comparar e/ou ordenar grupos de objetos para identificar igualdade X
ou desigualdade numérica;

13-compreender o significado das operações com números naturais X
I

X X X
construindo os fatos básicos utilizando as técnicas operatórias na

k-OluÇão de situações-problemas;
'-t-"':om't)arare(ou ordenar números natura\s~ X X X X
5-Completar seqüência numérica ou inserir número natural em uma X X
seqüência numérica ordenada;
6-Realizar contagem de quantias em dinheiro com cédulas e moedas; X X
7-Resolver problemas envolvendo adição, subtração, multiplicação e X X

Idivisão;
8-Resolver problema utilizando unidades de medidas padronizadas X X X X
como: km!m/cm/mm/kg/wmg,lIml~
9-Resolver problema envolvendo informações apresentadas em X X X
tabelas e/ou grá.ficos;
lO-Resolver problema com números naturais envolvendo diferentes X X
significados das operações (adição, subtração, multiplicação, divisão
e potenciação);
lI-Reconhecer horas em relógios digitais ou de ponteiros; X X
12-Associar um número a sua grafia por extenso; X X

~-Decompor números naturais; X X
I ~-J-Identificar as formas geométricas relacionando-as com objetos de X
uso diários em diferentes situações;
lS-ldentiflcar propriedades de triângulos pela comparação de X X
medidas de lados e ângulos;

116-Recon~ecer círculo e circunferência, seus elementos e algumas de I
I I

X X
Isuas relações;

17-Associar informações apresentadas em listas e/ou tabelas simples X X X
aos gráficos que as representam e vice-versa,
18-Resolver problemas com cálculo de porcentagem; X
19-Efetuar corretamente problemas que envolvem a rnuuipúcação e X X
divisão com frações;
20-Resolver operações com números inteiros: soma algébrica, X X
multiplicação, divisão, potenciação e radiação;
21-Equacionar e resolver problemas do 10 grau; X
22-Resolver problemas Que evolvarn duas ou mais grandezas X
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variáveis dependentes, diretas ou inversamente proporcionais;
23-Compreender a relação existente entre volume e capacidade; X
24-Extrair a raiz quadrada exata e aproximada dos número,:; rac\onai,:;~ X

CIENCIAS

Habilidades avaliadas/Ciências Naturais Alfabetização Etapa] Etapa I Etapa I
Etapa I

1- Reconhecer que a água e o recurso indispensável a vida, valorizar X
a preservação e conhecer o seu ciclo na natureza;

12- Reconhecer as formas de redução do lixo e sua reutilização no
1 1 1

X
1processo de reciclagem;

.2..Compreender a nutrição como conjunto de transformações sofridas X
1'..:losalimentos no corpo humano: a digestão, a absorção, o
transporte de substâncias e a eliminação de resíduos.;
4- Conhecer os processos que integram a nutrição, idennficando a X
importância e a função de cada nutriente;
5-Reconhecer que a diabetes é uma doença crônica, onde, ocorre a

I I I
X

Ifalta de insulina no corpo do indivíduo, prejudicando a passagem da
glicose para as células;
6- Identificar os pares do sistema digesrório, conhecendo as etapas da X
digestão.
7- Conhe~er alguns método'i>oontra~epti\fos a'i>'i>im~omo utiliza-lo'i>de X X
forma adequada e segura;
8-Conhecer o Sistema reprodutor masculino e feminino; X
9- Compreender como ocorre a fecundação e os cuidados básicos que X
se deve ter durante a gestação;
1O-Reconhecer a queima de combustíveis fosseis quars as X
çonsequências para nós e para o meio ambiente;
\ -Conhecer as diversas formas de energia e onde são utilizados X

12-Entender o que e o Aquecimento Global, seus efeitos e suas X
consequêncías no mundo;
13-Conhecer os diferentes tipos de solo e de rochas, compreendendo X
que sofrem transformações causadas pela força da natureza ou pela
ação humana;
14-Conhecer algumas doenças que são transmitidas pela água X
contaminada e por mosquitos que dependem da mesma para colocar
seus ovos;
15-Compreender como ocorrem os movimentos da Tetts; e o que eles X
originam;
16- Reconhecer que a organização dos seres vivos é formada por X
células, tecidos, órgãos e sistemas;
17-Conhecer o sistema cardiovascular , bem como os órgãos que o I

I
X

formam e suas funções;
I 18- Conhecer as estruturas e o funCIOnamento de cada órgão do I~ ---L- __ --L _ Xl
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xsentido:
19- Conhecer os órgãos genitais masculino e feminino, identificando
suas partes; HISTORIA

Habilidades avaliadas/Ciências Humanas
Etapa \

IV
Alfabetização 1,\ Etapa 1'1 E.tapal'l

Etapa I 11 111

1- Analisar e ordenar os fatores que influenciaram a independência
do Brasil;

x

2-Relacionar os principais acontecimentos ocorridos após a
independência com a crise do 10 período;

x

Perceber a importância da declaração dos Direitos do Homem e do I
Cidadão e conhecer o contexto político social e econômico francês
antes da revolução;
4-Compreender as causas e consequências da Revolução Industrial
associando ao contexto da época;

6- Perceber a importância da declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão e conhecer o contexto político social e econômico francês
antes da revolução;

5-Relacionar as causas da crise do sistema colonial;

7- Perceber que durante o Renascimento ocorreram grandes \
inovações no campo científico, conhecendo os principais aspectos da
arte renascentista; " \

I
8- Compreender que atualmente existe em tomo de 195 países ,I

(Estados Nacionais) distribuídos em 06 Continentes Africano, Ásia, I
Europa, Austrália e Oceania;

x
x

\

I
I
I

9-Identificar as causas e consequência da 23 Guerra Mundial;
!'o-Entender que, após o final da 23 Guerra Mundral, os Estados I' "

x

-unidos e União Soviética intensificaram suas disputas por áreas de
insuficiência em todo o mundo; 'I 'I

"

1 'I

ll-Compreender as principais características do governo militar e ,I I I I X Iestudar os principais aspectos da redemocratização no Brasil sem I
contexto histórico, político e cultural~
12-Compreender que a Revolução Francesa foi um período decisivo X

I na formação do ocidente moderno, com a implementação do
pensamento dos filósofos destruindo a sociedade hierárquica e
corporativa do Antigo Regime;
13- Reconhecer os principais fatores que influenciaram para a X
Revolução da Farrounilha e Cabanagern;
14- Conhecer os precursores do Iluminismo ~ I X
15-Identificar os fatores, causas e consequências do processo da X
Proclamação da República;
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I
GEOGRAFIA

Habilidades avaliadas/Ciências Humanas Alfabetização Etapa Etapa Etapa
e Etapa I II lU IV

11- Procurar entender as diversidades do espaço geográfico, tais como

1

XII as formas de relevo, de vida, as águas continentais, as diversidades e I
diferenças tecnoiogicas, política, cultural, etc,
2-Entender que as mudanças na distribuição da população do campo X
e das cídades, se deu a partír de 1940 e a cada década o crescimento
urbano cada vez mais acelerava;
J-Utilizar com desenvoltura a Escala Cartográfica; X

I-

-, ,,:ompreender os movimentos de emigração e imigração do Brasil; X
5-Identificar onde se localiza a concentração regional de recursos no X
Brasil;
6-Conhecer divisão político - administrativa do Brasil; X
7-Compreender o conceito de paisagem visando ao emprego correto X
do termo quando utilizado no contexto do ensino de geografia;
8-Reconhecer os pontos de orientação do espaço geográfico; X
9-Compreender o uso de símbolos, mapas e das representações X
cartográficas, identificando gráficas e numérica, grande e pequenas;
lO-Comy>reender o funcionamento do y>lanetaterra por meio da nOyão X
de sistemas naturais como: atmosfera, a litosfera e a hidrosfera;

I lI-Compreender os conceitos ligados a climatologia e à I

I I
I X

meteorologia, observando as características de outros elementos, II como :~diação solar, temperatura, latitude, relevo e fenômeno I
Iatmosfencos;

).2-Conhecer a divisão regional brasileira baseada em critérios X
.cioeconômícos, com destaoue nara alzuns aspectos culturais;

13-Reconhecer a população brasileira com base em uma abordagem X
I qualitativa e quantitativa, observando e analisando o uso de dados

I I Inuméricos e estatísticos, buscando compreender como vive a
população brasileira;
14-Diferenciar o espaço urbano do rural e a entender o crescimento

I
X

das cidades, estudando o processo de urbanização brasileira no tempo
e no espaço;
15-Conhecer os recursos minerais, as fontes de energia e sua X
distribuição e exploração no território brasileiro, sua utilização e os
problemas que envolvem essa atividade no país;

116-compreender o subdesenvolvimento, sua origem e caracterização, I
II I

X
das várias fases do capitalismo com destaque para o processo de

i colonização e exploração dos atuais países; f
1 17-Reconhecer aspectos da população mundial: quantos somos e I. I. I. X
1 como vivemos, compreendendo a densidade populacional, as 1 ---'- _
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I determinacões hu~a~~s e natu;~is;-,

I
RELIGIÃO

Habilidades avaliadas/Ciências Humanas Alfabetização Etapa I Etapa Etapa
Etapa I 11 lU IV

1- Conhecer o que diz a Lei 8069/90, o Estatuto da Criança e do X X
Adolescente como o conjunto de regras que estabelecem os direitos
dos menores à vida, saúde, convivência familiar, educação e também
seus deveres dentro da sociedade;
2-Compreender e discutir o título I (das disposições preliminares) do X
~-, .,I ,-_onhecer informações sobre os diversos tipos de drogas que temos I X X
na nossa sociedade, com foco na disseminação de uma cultura

Iantidrogas;
4-Identificar as causas que estimulam uma pessoa ao uso indevido de X X
drogas e suas conseqüências;
5-Saber o valor da amizade e de ter amigos em sua vida, pois não X X

I nascemos para sermos uma ilha e vivermos isolados, mas SIm
Irodeados de amigos;

6--Compreender e discutir o título II (dos direitos fundamentais), X
capitulo 1 (do direito a vida e a saúde) do Estatuto da Criança e do
Adolescente;

17-ldentiflCar a úrversidaúe cultural e religiosa presente na realidade X X
social, e conhecer a origem histórica das principais religiões do

r município;
I, 8-Conhecer o significado dos arquétipos religiosos( água, fogo, terra, XI ue)

, ,
.dentificar exemplos de lideranças entre pessoas entre as pessoas e X

Perceber que os líderes religiosos descobriram um sentido diferente
para suas vidas~
10-Perceber que o Brasil possui uma diversidade religiosa imensa que X X
precisa ser conhecida para ser respeitada;
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