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VANESSA BATISTA DA CRUZ MATEMÁTICA 2018 

1º BIMESTRE 05 AULAS SEMANAIS 3º A, B, C e D 

OBJETIVOS 
A situação de aprendizado do 1° bimestre tem como objetivo reconhecer a regularidade de 
sequências numéricas de qualquer natureza e escrever expressões matemáticas que reflitam a 
regularidade observada. 

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. 

 
Segundo o documento de Apresentação 
dos Temas Transversais, eles são 
“questões sociais consideradas 
relevantes”, “problemáticas sociais atuais 
e urgentes, consideradas de abrangência 
nacional e até mesmo de caráter 
universal”. Segundo tais critérios foram 
selecionados e serão trabalhados: 
1. Ética 
2. Meio Ambiente 
3. Saúde 
4. Pluralidade Cultural 
5. História 
 

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 

 Circuitos elétricos 

 Aparelhos e dispositivos domésticos e suas especificações elétricas, como potência e 
tensão de operação. 

 

26/02 à 30/03 

 Campos e forças eletromagnéticas 

 Propriedades elétricas e magnéticas de materiais e a interação por meio de campos 
elétricos e magnéticos 

 Valores de correntes, tensões, cargas e campos em situações de nosso cotidiano. 
 

 

 

02/04 a 30/04 



HABILIDADES AGENDA 

 Identificar a presença da eletricidade no dia a dia 

 Classificar equipamentos elétricos 

 Caracterizar os aparelhos elétricos a partir das especificações 

 Identificar e caracterizar os principais elementos de um circuito simples 

 Diferenciar um condutor de um isolante elétrico em função de sua estrutura, avaliando o 
uso de diferentes materiais em situações diversas 

 
 
 
 

De 26/02 a 30/03 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

 
05 

HABILIDADES 
TRABALHADAS 

 
 

 Relacionar o campo elétrico com cargas elétricas e o campo magnético com cargas 
elétricas em movimento 

 Reconhecer propriedades elétricas e magnéticas da matéria e suas formas de interação 
por meio de campos 
 

De 02/04 a 30/04 
HABILIDADES 

PREVISTAS 
03 

HABILIDADES 
TRABALHADAS 

 
 
 
 
 
 
 

ATIVIDADES PRÉVIAS ATIVIDADES DIDÁTICAS 
ATIVIDADES 

AUTODIDÁTICAS E 
COMPLEMENTARES 

ATIVIDADES DIDÁTICO-
COOPERATIVAS 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

 Participação 

 Resolução de exercícios e atividades desenvolvidas em aulas sobre os temas abordados 

 Atividades do caderno do aluno (Apostila) 

  Avaliação Mensal  

 Avaliação Bimestral  

 Auto avaliação 
As avaliações serão feitas de forma escrita, participativa, investigativa, coletiva e prática. Cujas 
notas serão obtidas pela evolução do conjunto de avaliações e de suas habilidades. 

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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