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OBJETIVOS 

Os temas contemplados nesse bimestre têm como objetivo contribuir para a compreensão do 
conhecimento escolar em situações que partem do cotidiano dos estudantes.  
Os conteúdos e habilidades que serão desenvolvidas buscam favorecer a compreensão dos 
fenômenos relacionados a calor, temperatura e fontes térmicas, bem como as propriedades 
térmicas dos materiais. Além desses pontos, busca-se fomentar uma reflexão sobre clima e 
aquecimento global avaliando hipóteses, causas e consequências.  

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 

 Calor, ambiente e usos de energia 
 

05-02 à 28-02 

 Propagação de calor 01-03 à 30-03 



 Propriedades térmicas 
 

03-04 à 29-04 

HABILIDADES AGENDA 

 Identificar as diferenças básicas entre calor e temperatura 

 Elaborar comunicação escrita ou verbal utilizando linguagem científica adequada 

 Associar a temperatura ao grau de agitação das moléculas 

 Estimar e realizar medidas de temperatura, escolhendo equipamentos e procedimentos 
adequados  

 Elaborar hipóteses e interpretar resultados e situações experimentais que envolvem 
fenômenos térmicos 

05-02 à 28-02 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

5 
 

HABILIDADES 
TRABALHADAS 

 
 

 Estimar medidas de temperatura. 

 Realizar conversões de temperatura utilizando as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. 

 Realizar a leitura de um termômetro. 

 Analisar o funcionamento dos outros instrumentos utilizados para medir temperatura. 

 Compreender e aplicar a situações reais o conceito de equilíbrio térmico. 

 Associar o aumento de temperatura ao aumento da energia cinética molecular. 

 Identificar formas de controle de temperatura em processos e dispositivos do cotidiano. 

 Identificar os processos de propagação de calor 

01-03 à 30-03 
HABILIDADES 

PREVISTAS 
8 

HABILIDADES 
TRABALHADAS 
            
 
 
 
 
 
 

 Avaliar o uso de materiais utilizados na construção de objetos e estruturas levando em 
consideração seu coeficiente de dilatação. 

 Identificar as principais fontes de calor nas casas e ambientes frequentados pelos alunos. 

 Diferenciar materiais que conduzem ou isolam calor. 

 Identificar calor como processo dinâmico, diferenciando-o de temperatura. 

  Identificar que as trocas de calor ocorrem por diferentes processos. 

 Reconhecer a condução, a convecção e a irradiação. 

 Classificar os diferentes materiais de acordo com suas propriedades térmicas. 

 Calcular o calor específico, a capacidade térmica e a quantidade de calor 
 

03-04 à 29-04 
HABILIDADES 

PREVISTAS 
 

8 

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 

 Auto avaliação 



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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