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8A/B - CIENCIAS
E.E.

EE PROF. UACURY 03/02/19, 21:56 HS

HABILIDADES E CONTEÚDOS

8ª A_ 17/06/2019
13 _ veri�car o desenvolvimento dos alunos e sua comprençao dos conteudos dados 
8ª A_ 19/06/2019 
13 _ veri�car o desenvolvimento dos alunos e sua comprençao dos conteudos dados

8ª B_ 19/06/2019

13 veri�car o desenvolvimento dos alunos e sua comprençao dos conteudos dados

8ª B_ 22/08/2019
MMR 1333008 
12 _ levar o aluno a comprender as consequencias de uma gravidez na dolecencia

8ª B_ 12/06/2019
10.1 _ levar o aluno a reconhecer a estrutura e o funcionamento do sistema excretor
humano 
8ª B_ 13/06/2019 
9.1 _ levar o aluno a reconhecer a estrutura e o funcionamento do sistema excretor
humano

8ª A_ 10/06/2019
10.1 _ levar o aluno a reconhecer a estrutura e o funcionamento do sistema excretor
humano 
8ª A_ 12/06/2019 
9.1 _ levar o aluno a reconhecer a estrutura e o funcionamento do sistema excretor
humano

8ª A_ 03/06/2019
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9.1 _ levar o aluno a reconhecer a estrutura e o funcionamento do sistema respiratório
humano 
8ª A_ 05/06/2019 
9.1 _ levar o aluno a reconhecer a estrutura e o funcionamento do sistema respiratório
humano

8ª B_ 05/06/2019
9.1 _ levar o aluno a reconhecer a estrutura e o funcionamento do sistema respiratório
humano 
8ª B_ 06/06/2019 
9.1 _ levar o aluno a reconhecer a estrutura e o funcionamento do sistema respiratório
humano

8ª B_ 29/05/2019
8.1 _ reconhecer e identi�car as estruturas e o funcionamento do sistema imunológico 
8ª B_ 30/05/2019 
8.2 _ reconhecer e identi�car as estruturas e o funcionamento do sistema imunológico

8ª A_ 27/05/2019
8.1 _ reconhecer e identi�car as estruturas e o funcionamento do sistema imunológico 
8ª A_ 29/05/2019 
8.2 _ reconhecer e identi�car as estruturas e o funcionamento do sistema imunológico

8ª A_ 20/05/2019
7.1 _reconhecer a estrurura do apareljo circulatorio. 
8ª A_ 22/05/2019 
7.1 _reconhecer a estrurura do apareljo circulatorio.

8ª B_ 21/05/2019
7.1 _reconhecer a estrurura do apareljo circulatorio. 
8ª A_ 24/05/2019 

7.1 _reconhecer a estrurura do apareljo circulatorio.

8ª B_ 14/05/2019
7.1 _reconhecer a estrurura do apareljo circulatorio. 
8ª A_ 15/05/2019 
7.1 _reconhecer a estrurura do apareljo circulatorio.

8ª A_ 13/05/2019
7.1 _reconhecer a estrurura do apareljo circulatorio. 
8ª A_ 15/05/2019 
7.1 _reconhecer a estrurura do apareljo circulatorio.

8ª A_ 06/05/2019
7.1 _reconhecer a estrurura do apareljo circulatorio. 
8ª A_ 08/05/2019 
7.1 _reconhecer a estrurura do apareljo circulatorio.

8ª B_ 07/05/2019
7.1 _reconhecer a estrurura do apareljo circulatorio. 
8ª A_ 09/05/2019 
7.1 _reconhecer a estrurura do apareljo circulatorio.

8ª A_ 29/04/2019
7.1 _reconhecer a estrurura do apareljo circulatorio. 
 

8ª A_ 22/04/2019
6_1 _ compreender e interpretar os mecanismos da digestão mecânica e química. 
8ª A_ 2404/2019 



6_1 _ compreender e interpretar os mecanismos da

8ª B_ 23/04/2019
6_1 _ compreender e interpretar os mecanismos da digestão mecânica e química. 
8ª B_ /04/2019 
6_1 _ compreender e interpretar os mecanismos da

8ª B_ 17/04/2019
6_1 _ compreender e interpretar os mecanismos da digestão mecânica e química. 
8ª B_ 18/04/2019 
6_1 _ compreender e interpretar os mecanismos da digestão mecânica e química.

8ª A_ 15/04/2019
6_1 _ compreender e interpretar os mecanismos da digestão mecânica e química. 
8ª A_ 17/04/2019 
6_1 _ compreender e interpretar os mecanismos da digestão mecânica e química.

8ª A_ 08/04/2019
5_ 1 sistema digestório. 
reconhecer os componentes do sistema digestório 
8ª A_ 10/04/2019 
5_ 2 sistema digestório. 
reconhecer os componentes do sistema digestório

8ª B_ 10/04/2019
5_ 1 sistema digestório. 
reconhecer os componentes do sistema digestório 
8ª B_ 11/04/2019 
5_ 2 sistema digestório. 
reconhecer os componentes do sistema digestório

8ª B_ 03/04/2019
Calcular o valor energético gastos nas atividades diárias e outras. 
8ª B_ 04/04/2019 
Calcular o valor energético gastos nas atividades diárias e outras.

8ª A_ 02/04/2019
Calcular o valor energético gastos nas atividades diárias e outras. 
8ª A_ 05/04/2019 
Calcular o valor energético gastos nas atividades diárias e outras.

8ªA/B de 18 a22/03/2019
Os nutrientes e suas funções no organismo • Nutrientes e suas funções • 
5_. Identi�car os principais tipos de nutrientes presentes nos alimentos mais comuns da
dieta diária.                

8A/ B_ de 11 a 15/03/2019
Os nutrientes e suas funções no organismo • Nutrientes e suas funções • 
5_. Identi�car os principais tipos de nutrientes presentes nos alimentos mais comuns da
dieta diária.               

8ª A/B_ 25/02 a 01/03/2019
 Os nutrientes e suas funções no organismo • Nutrientes e suas funções • 
5_. Identi�car os principais tipos de nutrientes presentes nos alimentos mais comuns da
dieta diária. 
Os nutrientes e suas funções no organismo • Nutrientes e suas funções • 

8ª A 25/03/2019
 Necessidades diárias de alimentos; dieta balanceada = alimentação variada • Conteúdo
calórico e peso corpóreo – distúrbios alimentares  
 1. Identi�car os principais tipos de nutrientes presentes nos alimentos mais comuns da



dieta diária. 2. Ler e interpretar rótulos de alimento 4_Calcular gasto energético diário 
5_Registrar e analisar dados experimentais  6_Associar conteúdo calórico à composição
dos alimentos. 
8ª A 27/03/2019  
Necessidades diárias de alimentos; dieta balanceada = alimentação variada • Conteúdo
calórico e peso corpóreo – distúrbios alimentares  
3_Ler e interpretar tabelas  
 4_Calcular gasto energético diário  
 6_Associar conteúdo calórico à composição dos alimentos 
8ª B 27/03/2019 
Necessidades diárias de alimentos; dieta balanceada = alimentação variada • Conteúdo
calórico e peso corpóreo – distúrbios alimentares  
3_Ler e interpretar tabelas  
 4_Calcular gasto energético diário  
 6_Associar conteúdo calórico à composição dos alimentos 
8ª B 28/03/2019 
Necessidades diárias de alimentos; dieta balanceada = alimentação variada • Conteúdo
calórico e peso corpóreo – distúrbios alimentares  
3_Ler e interpretar tabelas  
 4_Calcular gasto energético diário  
 6_Associar conteúdo calórico à composição dos alimentos 
 

8ª A/B _ 18a 22/02/5019
_ Identi�car e diferenciar os tecidos que formam os orgãos humanos. 
4_Identi�car as estruturas dos diferentes tecidos do corpo humano.

8ª A/B _ 11 a 15/02/5019 Organização celular
1_ Identi�car na estrutura de diferentes seres vivos a organização celular como uma
característica fundamental das formas vivas.                                         2 _Identi�car e
caracterizar funções vitais básicas das formas vivas.        .                                             
3_Representar estruturas celulares básicas por meio da construção de modelos
tridimensionais 

ESTRATÉGIAS

8ª A_ 17/06/2019
13 _ EC/EI aitividades diversas de avaliação e recuperação 
8ª A_ 19/06/2019 
13 _ EC/EI aitividades diversas de avaliação e recuperação

8ª B_ 19/06/2019
13 _ EC/EI aitividades diversas de avaliação e recuperação

8ª B_ 22/08/2019
MMR 1333008 
12_ EC/EI exposição do assunto, pesquisa em varios sites e comentarios em geral com a
participação dos alunos

8ª B_ 12/06/2019
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10.1 _ EC/EI  exposição do conteúdo, leitura de textos e atividades diversas 
8ª  B_ 13/06/2019 
10.1 _ EC/EI  exposição do conteúdo, leitura de textos e atividades diversas

8ª A_ 10/06/2019
10.1 _ EC/EI  exposição do conteúdo, leitura de textos e atividades diversas 
8ª  A_ 12/06/2019 
10.1 _ EC/EI  exposição do conteúdo, leitura de textos e atividades diversas

8ª A_ 03/06/2019
9.1 _  EC/EI exposição do conteúdo leitura de textos e atividades diversas 
8ª  A_ 05/06/2019 
9.1 _ EC/EI  exposição do conteúdo, leitura de textos e atividades diversas

8ª B_ 05/06/2019
9.1 _  EC/EI exposição do conteú, leitura de textos e atividades diversas 
8ª  B_ 06/06/2019 
9.2 _ EC/EI exposição do conteúdo, leitura de textos e atividades diversas

8ª B_ 29/05/2019
8;1 _  EC/EI exposição do conteú, leitura de textos e atividades diversas 
8ª  B_ 30/05/2019 
8.2 - exposição do conteúdo, leitura de textos e atividades diversas

8ª A_ 27/05/2019
8;1 _  EC/EI exposição do conteúido, leitura de textos e atividades diversas 
8ª A_ 29/05/2019 
8 .2 _  EC/EI exposição do conteúdo, leitura de textos e atividades diversas

8ª B_ 22/05/2019
7;1 _  EC/EI exposição do conteuido, leitura de textos e atividades diversas 
8ª B_ 23/05/2019 
xposição do conteuido, leitura de textos e atividades diversas

8ª A_ 20/05/2019
7;1 _  EC/EI exposição do conteuido, leitura de textos e atividades diversas 
8ª B_ 21/05/2019 
xposição do conteuido, leitura de textos e atividades diversas

8ª B_ 13/05/2019
7;1 _  EC/EI exposição do conteuido, leitura de textos e atividades diversas 
8ª B_ 14/05/2019 
xposição do conteuido, leitura de textos e atividades diversas

8ª A_ 13/05/2019
7;1 _  EC/EI exposição do conteuido, leitura de textos e atividades diversas 
8ª A_ 15/05/2019 
7;1 _  EC/EI exposição do conteuido, leitura de textos e atividades diversas

8ª B_ 07/05/2019
7;1 _  EC/EI exposição do conteuido, leitura de textos e atividades diversas 
8ª B_ 09/05/2019 
xposição do conteuido, leitura de textos e atividades diversas

8ª A_ 06/05/2019
7;1 _  EC/EI exposição do conteuido, leitura de textos e atividades diversas 
8ª A_ 08/05/2019 
7;1 _  EC/EI exposição do conteuido, leitura de textos e atividades diversas



8ª B_ 30/04/2019
7;1 _  EC/EI exposição do conteuido, leitura de textos e atividades diversas

8ª A_ 29/04/2019
7;1 _ EC/EI exposição do conteuido, leitura de textos e atividades diversas

8ª A_ 22/04/2019
6.1 _ EC/EI _ exposição do conteúdo, leitura de textos e atividades diversas. 
8ª A_ 24/04/2019 
.6.2 _ EC/EI _ exposição do conteúdo, leitura de textos e atividades diversas.

8ª B_ 23/04/2019
6.1 _ EC/EI _ exposição do conteúdo, leitura de textos e atividades diversas. 
8ª B_ 25/04/2019 
.6.2 _ EC/EI _ exposição do conteúdo, leitura de textos e atividades diversas.

8ª B_ 17/04/2019
6.1 _ EC/EI _ exposição do conteúdo, leitura de textos e atividades diversas. 
8ª B_ 18/04/2019 
.6.2 _ EC/EI _ exposição do conteúdo, leitura de textos e atividades diversas.

8ª A_ 15/04/2019
6.1 _ EC/EI _ exposição do conteúdo, leitura de textos e atividades diversas. 
8ª A_ 17/04/2019 
.6.2 _ EC/EI _ exposição do conteúdo, leitura de textos e atividades diversas.

8ª A 08/04/2019

5_1 _EC/EI distinguir e descrever as funções dos componentes do sistema digestório. 
8ª A 10/04/2019 
5__EC/EI distinguir e descrever as funções dos componentes do sistema digestório.

8ª B 10/04/2019
5_1 _EC/EI distinguir e descrever as funções dos componentes do sistema digestório. 
8ª B 11/04/2019 
5__EC/EI distinguir e descrever as funções dos componentes do sistema digestório.

8ª B 03/04/2019
4- 1 EC/EI _ construir tabelas  e calcular os gastos de energia em diversa atividades
diárias e outras 
8ª  04/04/2019 
4- 2 EC/EI _ construir tabelas  e calcular os gastos de energia em diversa atividades dirias
e outras

8ª A 02/04/2019
4- 1 EC/EI _ construir tabelas  e calcular os gastos de energia em diversa atividades dirias
e outras 
8ª A 05/04/2019 
4- 2 EC/EI _ construir tabelas  e calcular os gastos de energia em diversa atividades dirias
e outras

8A/B _ de 18 a22/03/2019
5 _EC/EI Identi�car os principais tipos de nutrientes presentes nos alimentos mais
comuns da dieta diária.  
-exposição do conteúdo e livro didático leitura de embalagens suas informações.e
exercício.

8ª A/B de 11 a15/032019



5 _EC/EI Identi�car os principais tipos de nutrientes presentes nos alimentos mais
comuns da dieta diária.  
-exposição do conteúdo e livro didático leitura de embalagens suas informações.e
exercicio

8ª A/B_ 25/02 a 01/03/2019
5 _EC/EI Identi�car os principais tipos de nutrientes presentes nos alimentos mais
comuns da dieta diária. 

8ª A/B _ 18 a 22/02/2019
4_EC, ES. aula expositiva,leitura de textos e resolução de exercícios e representação
através de esquema.

8ª A 25/03/2019
1/4/5 EC/EI -exposição do conteúdo e livro didático leitura de embalagens suas
informações.e exercicios 
8ª A 27/03/2019 
1/4/5 EC/EI -exposição do conteúdo e livro didático leitura de embalagens suas
informações.e exercicios 
8ª B_ 27/03/2019 
1/4/5 EC/EI -exposição do conteúdo e livro didático leitura de embalagens suas
informações.e exercicios 
8ª B_ 28/03/2019 
1/4/5 EC/EI -exposição do conteúdo e livro didático leitura de embalagens suas
informações.e exercicios

8ª A/B _ 11/02 a15/02/2019 1_/2_/3_ EC, ES. aula
expositiva,leitura de textos e resolução de exercícios e
representação através de esquema.

RECURSOS

8ª A_ 17/06/2019
13 _ EC/EI aitividades diversas de avaliação e recuperação 
ª A_ 19/06/2019 
13 _ EC/EI aitividades diversas de avaliação e recuperação

8ª B_ 19/06/2019
13 _ EC/EI aitividades diversas de avaliação e recuperação

8ª B_ 22/08/2019
MMR 1333008 
12 _ atividades na sala de informatica e comentarios com os alunos

8ª B_ 12/06/2019
10..1 _ aula expositiva, leitura do livro didático e outros, resolução de atividades diversas 
8ª B_ 13/06/2019 
10..1 _ aula expositiva, leitura do livro didático e outros, resolução de atividades diversas
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8ª A_ 10/06/2019
10..1 _ aula expositiva, leitura do livro didático e outros, resolução de atividades diversas 
8ª A_ 12/06/2019 
10..1 _ aula expositiva, leitura do livro didático e outros, resolução de atividades diversas

8ª A_ 03/06/2019
9..1 _ aula expositiva, leitura do livro didático e outros, resolução de atividades diversas 
8ª A_ 05/06/2019 
9..1 _ aula expositiva, leitura do livro didático e outros, resolução de atividades diversas

8ª B_ 05/06/2019
9..1 _ aula expositiva, leitura do livro didático e outros, resolução de atividades diversas 
8ª B_ 06/06/2019 
9..1 _ aula expositiva, leitura do livro didático e outros, resolução de atividades diversas 
 

8ª B _ 29/05/2019
8..1 _ aula expositiva, leitura do livro didático e outros, resolução de atividades diversas 
8ª B_ 30/05/2019 
8.2 _ aula expositiva, leitura do livro didático e outros, resolução de atividades diversas

8ª A_ 27/05/2019
8.1 _ aula expositiva, leitura do livro didático e outros, resolução de atividades diversas 
8ª A _ 29/05/2019 
8.2 _ aula expositiva, leitura do livro didático e outros, resolução de atividades diversas

8ª B _ 20/05/2019
.1 _ aula expositiva, leitura do livro didatico e outros, resolução de atividades diversas 
8ª B_ 21/05/2019 
7.1 _ aula expositiva, leitura do livro didatico e outros, resolução de atividades diversas

8ª A_ 20/05/2019
7.1 _ aula expositiva, leitura do livro didatico e outros, resolução de atividades diversas 
8ª B_ 2/05/2019 
7.1 _ aula expositiva, leitura do livro didatico e outros, resolução de atividades diversas

8ª B_ 13/05/2019
7.1 _ aula expositiva, leitura do livro didatico e outros, resolução de atividades diversas 
8ª B_ 14/05/2019 
7.1 _ aula expositiva, leitura do livro didatico e outros, resolução de atividades diversas

8ª A_ 13/05/2019
7.1 _ aula expositiva, leitura do livro didatico e outros, resolução de atividades diversas 
8ª A_ 15/05/2019 
7.1 _ aula expositiva, leitura do livro didatico e outros, resolução de atividades diversas

8ª A_ 06/05/2019
7.1 _ aula expositiva, leitura do livro didatico e outros, resolução de atividades diversas 
8ª A_ 08/05/2019 
7.1 _ aula expositiva, leitura do livro didatico e outros, resolução de atividades diversas

8ª B_ 07/05/2019
7.1 _ aula expositiva, leitura do livro didatico e outros, resolução de atividades diversas 
8ª B_ 09/05/2019 
7.1 _ aula expositiva, leitura do livro didatico e outros, resolução de atividades diversas

8ª B_ 30/04/2019
7.1 _ aula expositiva, leitura do livro didatico e outros, resolução de atividades diversas

8ª A_ 29/04/2019



7.1 _ aula expositiva, leitura do livro didatico e outros, resolução de atividades diversas

8ª A_ 22/04/2019
6 _1 _ aula expositiva, leitura do livro didático e outros, resolução de atividades diversas. 
8A_ 24/04/2019 
6. _2  aula expositiva, leitura do livro didático e outros, resolução de atividades diversas.

8ª B_ 23/04/2019
6 _1 _ aula expositiva, leitura do livro didático e outros, resolução de atividades diversas. 
8ª B_ 25/04/2019 
6. _2 aula expositiva, leitura do livro didático e outros, resolução de atividades diversas.

8ª B_ 17/04/2019
.1 _ aula expositiva, leitura do livro didático e outros, resolução de atividades diversas. 
8ª B_ 18/04/2019 
6. _ aula expositiva, leitura do livro didático e outros, resolução de atividades diversas.

8ª A_ 15/04/2019
6.1 _ aula expositiva, leitura do livro didático e outros, resolução de atividades diversas. 
8ª A_ 17/04/2019 
6. _ aula expositiva, leitura do livro didático e outros, resolução de atividades diversas.

8ª A _ 03/04/2019
5 _1 aula expositiva, construção de esquema do sistema digestório, atividades diversas do
livro.            8ªA _ 11/04/2019 
5 _2 aula expositiva, construção de esquema do sistema digestório, atividades diversas do
livro.

8ª B 10/04/2019

5 _1 aula expositiva, construção de esquema do sistema digestório, atividades diversas do
livro. 
8ªB _ 11/04/2019 
5 _2 aula expositiva, construção de esquema do sistema digestório, atividades diversas do
livro.

8ª B 03/04/2019
4- 1  _ construção de tabelas  e cálculos de gastos de energia em diversa atividades dirias
e outras 
8ª B 04/04/2019 
4- 2  _ construção de  tabelas  e cálculos de gastos de energia em diversa atividades dirias
e outras

8ª A 02/04/2019
4- 1  _ construção de tabelas  e cálculos de gastos de energia em diversa atividades dirias
e outras 
8ª A 05/04/2019 
4- 2  _ construção de tabelas  e clcullos de gastos de energia em diversa atividades dirias
e outras

8ªA_ 25/03/2019
5_ exposição do conteúdo e livro didático leitura de embalagens suas informações.e
resoluções de . exercícios. 
8ªA_ 27/03/2019 
5_ exposição do conteúdo e livro didático leitura de embalagens suas informações.e
resoluções de . exercícios. 
8ª B_ 25/03/2019 
5_ exposição do conteúdo e livro didático leitura de embalagens suas informações.e
resoluções de . exercicios. 
 
8ª B_28/03/2019 
5_ exposição do conteúdo e livro didático leitura de embalagens suas informações.e
resoluções de . exercícios.



8A/B_ de 18 a22/03/2019
4/5 exposição do conteúdo e livro didático leitura de embalagens suas informações.e
resoluções de . exercicios.

8ª A/B de 11 a15/03/2019
_exposição do conteúdo e livro didático leitura de embalagens suas informações.e
exercicios

8ª A/B_ 25/02 a 01/03/201
5_exposição do conteúdo e livro didático leitura de embalagens suas informações.e
exercicios

8ª A/B_18 a 22/02/2019
4_exposição do conteúdo e livro didático material de desenho.

8ª A/B _ 11 a15/02/2019
1_/2_/3_ exposição do conteúdo e livro didático material de desenho.

OBSERVAÇÕES
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21/05/19
URGENTE  
 
O SEU PLANO DE AULA/ DIÁRIO DE CLASSE E PLANO DE ENSINO INTEGRADOS NÃO
CONTEMPLAM A SEMANA EM DESENVOLVIMENTO.  
     COORDENAÇÃO

Pano de ação.
Recuperação do 1ª bimestre 
Atividades e resoluções de exercícios em sala e em casa

04/05/19
INFORMAÇÃO- 
 
-QUANTO A PESQUISA INTERNET, É NECESSÁRIO ANTES DOS ALUNOS IREM NA SALA
DE INFORMÁTICA OS LINKS JÁ DEVEM ESTAR PRÉ ESCOLHIDOS PELO PROFESSOR
PARA ASSIM INTRODUZI-LO NA "SAI" LINKS DOS PROFESSORES, PELA COORDENAÇÃO. 
                ATENCIOSAMENT

28/04/19
DATAS DE CONVOCAÇÕES, NÃO HAVERÁ AULA. DIAS 02/03/ DE MAIO. 
 
IMPORTANTE PREENCHER ANTECIPADAMENTE. 
                      ATENCIOSAMENTE!

21/04/
URGENTE 
É NECESSÁRIO QUE P.A. SEJA  PRODUZIDO PELO MENOS COM UMA SEMANA DE
ANTECIPAÇÃO. 
COORDENAÇÃO

21/04/
PROFESSOR ACRESCENTAR O NOME  DO  CONTEÚDO NAS CÉLULAS DA COLUNA DE
HABILIDADES E CONTEÚDOS. 
                              
 COORDENAÇÃO

07/04/2019
ATENÇÃO 
PROFESSOR  DO 8º ANO A / B  COMO SUGESTÃO, ABAIXO TEMOS UM PEQUENO
DOCUMENTO DO CONTEÚDO SOBRE  AO SISTEMA DIGESTÓRIO (ESTRATÉGIA
SENSORIAL - E.S.) 8 MINUTOS AP.  É NECESSÁRIO QUE OS CONCEITOS SEJAM
TRABALHADOS ANTES DA APRESENTAÇÃO DO VÍDEO. COORDENAÇÃO.

SISTEMA DIGESTÓRIO | QUER QUE DESENHE | DESCOMPLICA
por Descomplica

YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=w4kCRLP5_dQ


17/03/2019COMUNICADO:O AS ATIVIDADES DEVEM TER AS
DATAS REFERENTES A PRÁTICA EM TODAS AS ATIVIDADES.
P.A é um documento o�cial e necessita ser preenchido
antecipadamente na percepção de construção, de processo e
�exibilidade, integrando três documentos de extrema
importância para a vida dos alunos. Ressaltamos também
que o P.A é o instrumento que norteia o trabalho da
coordenação pedagógica, sendo a ponte entre a teoria e a
prática. Obrigado!

09/03/2019 COMUNICADO: O P.A é um documento o�cial e
necessita ser preenchido antecipadamente na percepção de
construção, de processo e �exibilidade, integrando três
documentos de extrema importância para a vida dos alunos.
Ressaltamos também que o P.A é o instrumento que norteia o
trabalho da coordenação pedagógica, sendo a ponte entre a
teoria e a prática. Obrigado! PARA ADEQUAÇÃO DO
P.A.ORIENTAÇÃO O tempo de vídeo? como será
desenvolvido? Irá ocorrer paradas estratégicas durante o
vídeo para intervenção da professora? Ou será corrido? Como
será a devolutiva do vídeo produzida pelos alunos? Como irá
ocorrer a apresentação do conteúdo? De que forma? As
atividades serão construídas pelos alunos ou serão dadas
prontas pela professora? A resolução irá de forma individual
ou em duplas ou trios? A correção irá ocorrer de que forma?
Como corrigir? O aluno irá na lousa de forma autônoma ?
Agrupamento produtivo? A professora resolve? Como irá
ocorrer a apresentação do conteúdo? De que forma?
RECURSOS: Todos as ferramentas utilizadas para as
estratégias acima devem aparecer no espaço recursos.
FINAL: Importante descrever as ações pontuais no
desenvolvimento das estratégias. BOM TRABALHO!
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