
MÁSCARA DE PLANEJAMENTO MENSAL ENSINO FUNDAMENTAL I 
 

OBJETIVO: 

Socializar com as professoras dos 1º ao 5º anos do Ensino Fundamental I, as estratégias 
de ensino e aprendizagem de um recorte proposto do planejamento trimestral, para que, 
haja uma unidade de ação pedagógica junto aos componentes curriculares. 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Ciências 

 

PROFESSORAS: Simone Souza Ano: 5º A,B e C 

 

PERÍODO DO PLANEJAMENTO: 02/09/2017 à 27/09/2017 

 

 

CONTEÚDO:      
 

Unidade 5    - O corpo humano: organização e funcionamento  
 

 Célula: unidade básica dos seres vivos 

 Tecidos 

 Órgãos 

 Sistemas 

 Sistema Digestório 

 Sistema Respiratório 
 

 

 
 

 
DESCRITORES DE APRENDIZAGEM 

 
D1.3 – Reconhecer que om ser humano é formado por um grande número de células, de 

diferentes tipos e que o seu formato varia conforme as funções que elas desempenham. 

D2.3 – Compreender e diferenciar os tipos de tecidos: epitelial, muscular, conjuntivo, 

nervoso. Compreender o que são órgãos e sistema. 

D3.3 – Conhecer os órgãos que formam o sistema digestório e suas funções, descrever o 

processo da digestão. 

D4.3- Reconhecer de que maneira os sistemas digestório e respiratório interfere com o 

sistema cardiovascular. 

 



 

 

CÓDIGOS DOS 
DESCRITORES: 

LIVRO DIDÁTICO 

D1.3 Páginas 122 à 127 

D2.3 Páginas 128 à 133 

D3.3 Páginas 134 à 139 

D4.3 Páginas 140 à145 
 

 
ATIVIDADES DIVERSIFICADAS:  

 Grifar com o marca texto os pontos importantes do capítulo. 

 Realizar leitura compartilhada dos textos. 

 Realização de questionário. 

 Livro de atividades prática págs 15 e 16. 
 

 

VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

 Aulas expositivas desenvolvendo o tema em estudo conceitos e exemplos e a 
interdisciplinaridade e temas transversais. 

 Livro didático como referencial de textos para leitura e interpretações, conteúdos 
teóricos e exercícios. 

 Participação efetiva nas aulas, expondo verbalmente dúvidas e opiniões, 
 Entrega de tarefas pontualmente. 

 
ATIVIDADE: LIÇÃO DE CASA 

 

Livro de lição de casa páginas 25 a 30. 
Questionários do livro didático 
 
 

 


