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OBJETIVOS 

Os temas contemplados nesse bimestre têm como objetivo contribuir para a compreensão do 
conhecimento escolar em situações cotidianas.  
Os conteúdos e habilidades que serão desenvolvidas no correr desse bimestre buscam favorecer 
a compreensão dos fenômenos relacionados à luz e visão. Serão ainda retomados alguns dos 
conteúdos e habilidades que não foram contempladas no terceiro bimestre. 

BASES PARA O DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO TEMAS TRANSVERSAIS ENVOLVIDOS 

VALORES 

• Uma escola que também aprende. 
• O currículo como espaço de cultura. 
• Competências com referência. 
• Prioridade para a competência da leitura e 

escrita. 
• Articulação das competências para aprender. 
• Articulação com o mundo do trabalho. 

 
 
Meio Ambiente 
 
 
História 
 
 
Saúde 

PRINCÍPIOS 

• Pedagogia da Presença. 
• 4 Pilares da Educação. 

 Aprender a Conhecer; 

 Aprender a Conviver; 

 Aprender a Fazer; 

 Aprender a Ser. 
• Educação Interdimensional. 
• Protagonismo Juvenil. 

PREMISSAS 

• Protagonismo Juvenil. 
• Formação Continuada. 
• Corresponsabilidade. 
• Excelência em Gestão. 
• Replicabilidade. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO AGENDA 

 Luz – características físicas e fontes 01/10 à 31/10 

 Som, imagem e comunicação 

 Luz e cor 
 

01-11 à 22-12 



HABILIDADES AGENDA 

 Ler, interpretar e executar um roteiro de atividade experimental. 

 Elaborar hipóteses e interpretar resultados de situações experimentais que envolvam 
fenômenos de iluminação. 

 Escrever relato de procedimento e observação de um experimento. 

 Identificar instrumentos associados à visão humana. 

 Associar a formação e a qualidade das imagens às propriedades físicas da luz. 

 Reconhecer situações no cotidiano que envolvam espelhos planos, côncavos e convexos. 

 Identificar características de cada tipo espelho. 

 Analisar situações-problema que envolvem espelhos planos e espelhos esféricos. 

 Representar por esquemas de raios de luz os fenômenos da reflexão em espelhos planos 
e esféricos. 

 

02-10 à 31-10 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

 
09 

 

HABILIDADES 
TRABALHADAS 

 
 

 Relacionar a presença da luz ao fenômeno da cor. 

 Associar a cor de um objeto à interação da luz com a matéria, por meio de reflexão, 
refração e absorção. 

 Diferenciar a cor originada da fonte de luz da cor originada por pigmentos. 

 Compreender a luz como onda eletromagnética. 

 Identificar que a luz branca é composta por diferentes cores do espectro visível. 

 Reconhecer as grandezas de frequência, comprimento de onda, velocidade da luz e a 
relação entre elas. 

 Analisar processos de e percepção das cores relacionadas à composição das luzes 
coloridas primárias (vermelho, verde e azul). 

 Analisar o processo de percepção das cores relacionadas à composição dos pigmentos 
primários (ciano, magenta e amarelo). 

 Associar as diferentes cores com a iluminação e com a percepção do olho humano. 

01-11 à 22-12 
HABILIDADES 

PREVISTAS 
09 

HABILIDADES 
TRABALHADAS 
            
 
 
 
 
 
 

ATIVIDADES PRÉVIAS ATIVIDADES DIDÁTICAS 
ATIVIDADES 

AUTODIDÁTICAS E 
COMPLEMENTARES 

ATIVIDADES DIDÁTICO-
COOPERATIVAS 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

 Atividades experimentais 

 Relatórios 

 Participação 
Exercícios e atividades desenvolvidas em aulas sobre o tema abordados 
Atividades do caderno do aluno (Apostila) 

  Prova bimestral 

PROCEDIMENTOS 
DE 

RECUPERAÇÃO 

 Recuperação contínua 
O processo de recuperação será desenvolvido sistematicamente no decorrer das aulas nas quais 
os conteúdos não assimilados serão retomados continuamente e paralelamente. Tal recuperação 
consiste em atividades ou exercícios desenvolvidos durante as aulas 

 Nivelamento 
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