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SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE E SAÚDE

 PLANOS DE AULAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: QUEIMADAS

Caros Coordenadores Pedagógicos e Professores;

  A Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes do Tocantins - Seduc propõe-
se a apoiar práticas pedagógicas inovadoras visando à aprendizagem mais autônoma dos nossos 
estudantes, mediada em espaços não presenciais. Além de fortalecer as ações relacionadas aos temas 
contemporâneos e, com alinhamento à Base Nacional Comum Curricular e Documento Curricular 
do Estado do Tocantins, a Seduc elaborou um conjunto de Aulas Transversais e Integradoras voltadas 
à Educação Ambiental: Queimadas, considerando o problema ambiental gerado pelas queimadas no 
Estado e a necessidade de ações pedagógicas de apoio e ampliação de conhecimento.

Os planos de aulas são para todos os anos/séries da Educação Básica, em abordagem 
interdisciplinar entre as áreas de conhecimento, fato que requer trabalho em equipe e articulação entre 
os educadores de diferentes componentes curriculares e a coordenação pedagógica. Os planos são 
acompanhados de material didático de aplicação e podem ser adaptados, adequados e contextualizados.

Os planos foram elaborados, organizados e serão aplicados de forma sistemática e contínua, além 
de ter acompanhamento da Unidade Técnica Executiva de Meio Ambiente e Saúde - UTE-MAS, que 
em articulação com o Comitê Estadual de Combate a Incêndios e Controle de Queimadas - Comitê 
do Fogo, objetivam intensificar a prevenção, controle e combate às queimadas para assim evitar os 
prejuízos em diversas áreas da vida dos tocantinenses e promover atitudes e valores relacionados à 
preservação da natureza e do meio ambiente.

Bom Planejamento!

PLANOS DE AULAS ENSINO FUNDAMENTAL
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PLANO DE AULA (NÃO PRESENCIAL)

01. PLANO DE AULA DO 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

ETAPA DE ENSINO Ensino Fundamental/Anos Iniciais.

MODALIDADE Regular

ANO/SÉRIE 1º Ano

ÁREAS DE CONHECIMENTO Linguagens, Matemática e Ensino Religioso.

COMPONENTES 
CURRICULARES

Língua Portuguesa, Arte, Matemática e Ensino Religioso.

COMPETÊNCIAS GERAIS

Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente 
construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital 
para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo 
e colaborar para a construção de uma sociedade justa, 
democrática e inclusiva.

Utilizar diferentes linguagens - verbal (oral ou visual-
motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora 
e digital, bem como, conhecimentos das linguagens 
artísticas, matemática e científica, para se expressar e 
partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos 
em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao 
entendimento mútuo.
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS

Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, 
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, 
propondo ações sobre as questões socioambientais, com 
base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e 
solidários.

Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser 
humano na natureza e na sociedade, exercitando a 
curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam 
para a transformação espacial, social e cultural, de modo a 
participar efetivamente das dinâmicas da vida social.

Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos 
e qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais, 
de modo a investigar, organizar, representar e comunicar 
informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las 
crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes.

Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da 
natureza, enquanto expressão de valor da vida.

HABILIDADES

(EF01LP01) Reconhecer que textos são lidos e escritos da 
esquerda para a direita e de cima para baixo da página.

(EF01LP12) Reconhecer a separação das palavras, na 
escrita, por espaços em branco. 

 (EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente diversas 
formas e gêneros de expressão musical, reconhecendo e 
analisando os usos e as funções da música em diversos 
contextos de circulação, em especial, aqueles da vida 
cotidiana.
 
(EF01MA17) Reconhecer e relacionar períodos do dia, dias 
da semana e meses do ano, utilizando calendário, quando 
necessário.
 
(EF01ER05) Identificar e acolher sentimentos, lembranças, 
memórias e saberes de cada um.
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ABORDAGEM 
INTERDISCIPLINAR

Explorar diferentes aspectos do tema integrador: 
Fogo/Queimada visando promover a integração dos 
conhecimentos e atividades propostas.

OBJETO(S) DE CONHECIMENTO

LP: Construção do sistema alfabético (palavra, sílaba).
Segmentação de palavra.
AR: Contextos e práticas de artes.
Elementos de linguagem (música).
MA: Medidas de tempo: unidades de medida de tempo, suas 
relações e o uso do calendário.
ER: Sentimentos, lembranças, memórias e saberes.

RECURSOS DIDÁTICOS E 
TECNOLÓGICOS

Material impresso, lápis, borracha, cartolina, lápis de cor, 
régua, caderno, tesoura, cola, caneta, hidrocor, dentre 
outros. 

DURAÇÃO SUGERIDA 4 horas/aula

1ª AULA

METODOLOGIAS/ PROCEDIMENTOS

1º Momento: Identificação de conhecimentos prévios pela interpretação de charges representadas 
pela criação de desenho; Musicalização; Exploração de paródia e cantiga de roda; Compreensão 
de palavras; Construção de palavras em ordem alfabética; Dicas essenciais da temática estudada: 
Queimadas.

2º Momento: Correlação de imagens com as palavras relativas à Fogo/Queimada; Leitura de 
textos com auxílio de adulto e/ou familiar; Cópia do texto; Atividades de formação de palavras 
derivadas. 

3º Momento: Resolução de atividades com calendário (Interpretação oral; Calendário; Labirinto). 
Descrever os sentimentos frente à natureza devastada por meio da pintura de emojis.
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AVALIAÇÃO

A avaliação será por meio das atividades do material impresso, demonstrando o domínio dos 
conhecimentos sobre, música/cantiga, compreensão de texto e  leitura; construção de palavras, 
demonstração de utilização de calendário. As atividades devem ser entregues para o professor em 
período informado pela escola.

REFERÊNCIAS

BRASIL, MEC, Base Nacional Comum Curricular – BNCC, 2017. 
SEDUC/TO.  Documento Curricular do Tocantins (DCT) 2019.
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02. PLANO DE AULA DO 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

ETAPA DE ENSINO Ensino Fundamental/ Anos Iniciais

MODALIDADE Regular

ANO/SÉRIE 2º Ano

ÁREAS DE CONHECIMENTO Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e 
Matemática.

COMPONENTES 
CURRICULARES

Língua Portuguesa, Arte, Matemática, História e Geografia.

COMPETÊNCIAS GERAIS

Argumentar com base em fatos, dados e informações 
confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos 
de vista e decisões comuns que respeitem e promovam 
os direitos humanos, a consciência socioambiental e o 
consumo responsável em âmbito local, regional e global, 
com posicionamento ético em relação ao cuidado de si 
mesmo, dos outros e do planeta.

Utilizar diferentes linguagens - verbal (oral ou visual-
motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora 
e digital –, bem como, conhecimentos das linguagens 
artísticas, matemática e científica, para se expressar e 
partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos 
em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao 
entendimento mútuo.
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS

Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, 
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, 
recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza 
para tomar decisões frente às questões científico-
tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde 
individual e coletiva, com base em princípios éticos, 
democráticos, sustentáveis e solidários.

Construir argumentos com base em informações 
geográficas, debater e defender ideias e pontos de vista que 
respeitem e promovam a consciência socioambiental e o 
respeito à biodiversidade e ao outro, sem preconceitos de 
qualquer natureza.

Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser 
humano na natureza e na sociedade, exercitando a 
curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam 
para a transformação espacial, social e cultural, de modo a 
participar efetivamente das dinâmicas da vida social.
Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho 
coletivo e colaborativo nas artes.
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HABILIDADES

(EF12LP15) Identificar a forma de composição de slogans 
publicitários.

(EF02MA21) Classificar resultados de eventos cotidianos 
aleatórios como “pouco prováveis”, “muito prováveis”, 
“improváveis” e “impossíveis”.

(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão 
artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), 
fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos 
e técnicas convencionais e não convencionais. 

 (EF02HI11) Identificar impactos no ambiente causados 
pelas diferentes formas de trabalho existentes na 
comunidade em que vive.

(EF02GE11) Reconhecer a importância do solo e da água 
para a vida, identificando seus diferentes usos (plantação 
e extração de materiais, entre outras possibilidades) e os 
impactos desses usos no cotidiano da cidade e do campo.

ABORDAGEM 
INTERDISCIPLINAR

Abordagem contextualizada de textos, imagens e atividades 
a partir da temática: “Queimadas”.

OBJETO(S) DE CONHECIMENTO

LP: Compreensão de textos slogans.
Formas e composição de textos.
Escrita autônoma.
AR: Sistemas da linguagem (colagens)
MA: Análise da ideia de aleatório em situações do cotidiano.
HI: A sobrevivência e a relação com a natureza
GE: Os usos dos recursos naturais: solo e água no campo e 
na cidade.
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RECURSOS DIDÁTICOS E 
TECNOLÓGICOS

Material impresso, lápis, borracha, papel A4 ou outro, 
lápis de cor, régua, caderno, tesoura, cola, caneta hidrocor, 
dicionário,  revistas antigas dentre outros.

DURAÇÃO SUGERIDA 4 horas/aula

1ª AULA

METODOLOGIAS/ PROCEDIMENTOS

1º Momento: Reflexões iniciais por meio de interpretação de slogans, produção de slogans e 
complementar com imagem ilustrativa com colagens e criação autônoma.

2º Momento: Leitura e compreensão de texto, analisando os significados e propondo formação de 
palavras (faça o uso do dicionário); Parlenda; Escrita; Probabilidade e estatística.
 
3º Momento: Desenvolvimento de ações de multiletramento por meio de  atividades com uso de 
material de apoio; Propostas de produção de textos e compreensão de sentido.

AVALIAÇÃO

O domínio e avanço nas habilidades serão avaliados pelas respostas nas atividades apresentadas 
no material didático e que devem se entregues. Os estudantes serão avaliados pelo domínio da 
compreensão de texto; escrita; classificação de possibilidade de acontecer uma queimada e relatos 
de ações que pretende assumir para evitar queimadas.

REFERÊNCIAS

BRASIL, MEC, Base Nacional Comum Curricular – BNCC, 2017. 
SEDUC/TO.  Documento Curricular do Tocantins (DCT) 2019.
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03. PLANO DE AULA DO 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

ETAPA DE ENSINO Ensino Fundamental - Anos Iniciais.

MODALIDADE Regular

ANO/SÉRIE 3° Ano 

ÁREAS DE CONHECIMENTO Ciências Humanas, Linguagens, Matemática e Ciências da 
Natureza

COMPONENTES 
CURRICULARES

Geografia, Língua Portuguesa, Ciências e Matemática

COMPETÊNCIAS GERAIS

Argumentar com base em fatos, dados e informações 
confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos 
de vista e decisões comuns que respeitem e promovam 
os direitos humanos, a consciência socioambiental e o 
consumo responsável em âmbito local, regional e global, com 
posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos 
outros e do planeta.

Agir pessoal e coletivamente com autonomia, 
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, 
tomando decisões com base em princípios éticos, 
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS

Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista 
que respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a 
consciência socioambiental e o consumo responsável em 
âmbito local, regional e global, atuando criticamente frente a 
questões do mundo contemporâneo.

Construir argumentos com base em dados, evidências e 
informações confiáveis e negociar e defender ideias e pontos 
de vista que promovam a consciência socioambiental e o 
respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando 
a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem 
preconceitos de qualquer natureza.

Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a 
capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo 
aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no 
mundo.

HABILIDADES

(EF15LP17) Apreciar poemas visuais e concretos, observando 
efeitos de sentido criados pelo formato do texto na página, 
distribuição e diagramação das letras, pelas ilustrações e por 
outros efeitos visuais. 

(EF03CI10) Identificar os diferentes usos do solo (plantação 
e extração de materiais, dentre outras possibilidades), 
reconhecendo a importância do solo para a agricultura e para 
a vida. 

(EF03MA27) Ler, interpretar e comparar dados apresentados 
em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de colunas, 
envolvendo resultados de pesquisas significativas, utilizando 
termos como maior e menor frequência, apropriando-se desse 
tipo de linguagem para compreender aspectos da realidade 
sociocultural significativos.

(EF04GE13TO) Identificar as características físicas (relevo, 
cobertura vegetal, dinâmica climática e hidrografia) presentes 
em seu município.
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ABORDAGEM 
INTERDISCIPLINAR

A interdisciplinaridade será desenvolvida pelo uso de textos, 
imagens e outros recursos envolvendo conhecimentos de 
diversas áreas e informações de vários ramos da ciência.

OBJETO(S) DE 
CONHECIMENTO

Apreciação estética/estilo. Gênero Poemas visuais e concretos.
Problema das queimadas para as plantações e para o solo.
Leitura, interpretação e representação de dados em tabelas de 
dupla entrada e gráficos de barras.
A preservação do meio ambiente - Município/Tocantins.

RECURSOS DIDÁTICOS E 
TECNOLÓGICOS

Vídeos e/ou Imagens.
Material impresso para leitura.
Atividade de fixação.

DURAÇÃO SUGERIDA 04 horas/aula.

1ª AULA

1º Momento: Estudo dirigido com leitura de poema sobre a temática e interpretação de textos e 
imagens.

2º Momento: Leitura de texto sobre os problemas ambientais Queimadas: Solo.

3 ºMomento:  Análise de gráfico e resolução de situação-problema, identificação de ações e 
propostas para assumir novas posturas junto com a família. 

AVALIAÇÃO

Os estudantes serão  avaliados continuamente pela  resolução das atividades, demonstrando o 
domínio ou avanço nas habilidades relacionadas.

REFERÊNCIAS

 BRASIL, MEC, Base Nacional Comum Curricular – BNCC, 2017. 
SEDUC/TO.  Documento Curricular do Tocantins (DCT) 2019.
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04. PLANO DE AULA DO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

ETAPA DE ENSINO Ensino Fundamental - Anos Iniciais

MODALIDADE  Regular

ANO/SÉRIE 4° Ano 

ÁREAS DE CONHECIMENTO Ciências Humanas, Matemática, Ensino Religioso e 
Linguagens.

COMPONENTES 
CURRICULARES

Geografia, Ensino Religioso, Língua Portuguesa e 
Matemática.

COMPETÊNCIAS GERAIS

Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais 
e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe 
possibilitem entender as relações próprias do mundo do 
trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e 
ao seu projeto de vida, com liberdade autonomia, consciência 
critica e responsabilidade. 
Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, 
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, 
recorrendo aos conhecimentos das ciências da natureza para 
tomar decisões frente às questões cientifico-tecnológicas e 
socioambientais e respeito da saúde individual e coletiva.
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS

Utilizar diferentes linguagens para defender os pontos de 
vista que respeitam o outro e promovam os direitos humanos, 
a consciência socioambiental e o consumo responsável em 
âmbito local, regional e global, atuando criticamente frente às 
questões do mundo contemporâneo.
Analisar informações, argumentos e opiniões  manifestados 
em interesses sociais nos meios de comunicação, 
posicionando-se ética e criticamente em relação o conteúdos 
discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais.
Construir argumentos com base nos conhecimentos 
das ciências humanas para negociar e defender ideias e 
opiniões que respeitem e promovam os direitos humanos e a 
consciência socioambiental excitando as responsabilidades e 
o protagonismo  voltado para o bem comum e a construção 
de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação  e a 
capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo 
aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no 
mundo.
Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da 
natureza, enquanto expressão de valor da vida.
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HABILIDADES

(EF04GE11) Identificar as características das paisagens 
naturais e antrópicas (relevo, cobertura, vegetal, rios etc.) 
no ambiente em que vive, bem como a ação humana na 
conservação ou degradação dessas áreas.

(EF04LP05) Identificar a função na leitura e usar, 
adequadamente, na escrita ponto final, de interrogação, de 
exclamação, dois-pontos e travessão em diálogos (discurso 
direto), vírgula em enumerações e em separação de vocativo e 
de aposto.

(EF04MA08) Resolver com o suporte de imagem e/ ou 
material manipulável, problemas simples de contagem, 
como a determinação do número de agrupamentos possíveis 
ao se combinar cada elemento de uma coleção com todos 
os elementos de outra, utilizando estratégias e formas de 
registros pessoais.

(EF01ER04) Valorizar a diversidade de formas de vida.

ABORDAGEM 
INTERDISCIPLINAR

A interdisciplinaridade será desenvolvida pela exploração 
de textos, imagens e outros recursos envolvendo os 
conhecimentos de diversas áreas e informações de vários 
ramos da ciência.

OBJETO(S) DE 
CONHECIMENTO

Valorização da Vida: sentimentos de união e participação.
Relação entre as queimadas e o aquecimento global.
Gêneros textuais: texto informativo – Queimadas.
Relato oral/registro formal e informal.
Sinais de pontuação.
Medidas de temperatura em grau Celsius.

RECURSOS DIDÁTICOS E 
TECNOLÓGICOS

Vídeos e/ou imagens.
Material impresso para leitura.
Atividade de fixação.

DURAÇÃO SUGERIDA: 04 Horas/Aula
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1ª AULA

1º Momento: Leitura do Conto O Incêndio na Floresta (material didático).  Atividades com sinais 
de pontuação. Estudo dirigido com leitura de texto sobre a temática e interpretação de textos.

2º Momento: Leitura de Texto; conceituação de paisagem natural e modificada, retratar as 
queimadas nas paisagens locais.

3º Momento: Atividade com medidas de temperatura em grau Celsius.

AVALIAÇÃO:

Os estudantes serão avaliados continuamente pela resolução das atividades, demonstrando o 
domínio ou avanço nas habilidades relacionadas.

REFERÊNCIAS

BRASIL, MEC, Base Nacional Comum Curricular – BNCC, 2017. 
SEDUC/TO.  Documento Curricular do Tocantins (DCT) 2019.
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05. PLANO DE AULA DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

ETAPA DE ENSINO Ensino Fundamental/ Anos Iniciais 

MODALIDADE Regular

ANO/SÉRIE 5º ANO

ÁREAS DE CONHECIMENTO Ciências Humanas, Matemática e Linguagens. 

COMPONENTES 
CURRICULARES

História, Matemática e Língua Portuguesa.

COMPETÊNCIAS GERAIS

Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, 
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, 
recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para 
tomar decisões frente às questões científico- tecnológicas e 
socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, 
com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e 
solidários.

Argumentar com base em fatos, dados e informações 
confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos 
de vista e decisões comuns que respeitem e promovam 
os direitos humanos, a consciência socioambiental e o 
consumo responsável em âmbito local, regional e global, com 
posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos 
outros e do planeta.
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS

Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano 
na natureza e na sociedade, exercitando a curiosidade e 
propondo ideias e ações que contribuam para a transformação 
espacial, social e cultural, de modo a participar efetivamente 
das dinâmicas da vida social.

Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista 
que respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a 
consciência socioambiental e o consumo responsável em 
âmbito local, regional e global, atuando criticamente frente às 
questões do mundo contemporâneo.

Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a 
capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo 
aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no 
mundo.

HABILIDADES

(EF05HI09) Comparar pontos de vista sobre temas que 
impactam a vida cotidiana no tempo presente, por meio do 
acesso a diferentes fontes, incluindo orais. 

(EF05MA25) Realizar pesquisa envolvendo variáveis 
categóricas e numéricas, organizar dados coletados por meio 
de tabelas, gráficos de colunas, pictóricos e de linhas, com e 
sem uso de tecnologias digitais, e apresentar texto escrito sobre 
a finalidade da pesquisa e a síntese dos resultados.

(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros 
recursos gráficos. 

ABORDAGEM 
INTERDISCIPLINAR

A abordagem será concretizada pelo estudo do texto e pela 
análise de informações dos vídeos integrando conhecimentos 
de ciências humanas e ciências da natureza. 
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OBJETO(S) DE 
CONHECIMENTO

As tradições orais e a valorização da memória. 
O surgimento da escrita e a noção de fonte para a transmissão 
de saberes, culturas e histórias.
Leitura, coleta, classificação, interpretação e representação 
de dados em tabelas de dupla entrada, gráfico de colunas 
agrupadas, gráficos pictóricos e gráfico de linhas.

RECURSOS DIDÁTICOS E 
TECNOLÓGICOS

Vídeos/Pesquisas;
Animações;
Material impresso para leitura;
Atividade de fixação.

DURAÇÃO SUGERIDA: 4 horas/aula

1ª AULA

METODOLOGIAS/ PROCEDIMENTOS

1º Momento: Leitura do texto destacando os trechos mais relevantes: As consequências das 
queimadas no Brasil.

2º Momento: Leitura e interpretação dos gráficos da atividade da 
ação propositiva: https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/
hDRk2szWshTxZUWJ3DJndAv5XRUdVcXSQAPsVUXXMpUKPH3mmGnwG6kVV2CE/geo5-
11und05-acao-propositiva-graficos-da-atividade.pdf

Responder a atividade da ação propositiva: https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.
com/7etgVrHerKCCNaUKKUHKYG4FnhvGqgSCC9BP4WkFW4CpQ3FjQrcWkScqqMhy/geo5-
11und05-acao-propositiva-atividade.pdf

Mapa da Ação propositiva: https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/
fRVqMtdHRdmAWpKkZzh2yh37Y5wKf4jJU5BhA6Pkv7Av9vfB5ckcMe4dmMwQ/geo5-
11und05-acao-propositiva-mapa.pdf

3º Momento: Panfleto informativo-Como evitar e quais as consequências 
das queimadas - https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/
g6EVyktw2fcK2aGezeraUj3yBzgPsxbTV7WHEn7XU8ApkjuBfeVRwMGyrnd5/geo5-11und05-
sistematizacao-imagem.pdf

https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/hDRk2szWshTxZUWJ3DJndAv5XRUdVcXSQAPsVUXXMpUKPH3mmGnwG6kVV2CE/geo5-11und05-acao-propositiva-graficos-da-atividade.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/hDRk2szWshTxZUWJ3DJndAv5XRUdVcXSQAPsVUXXMpUKPH3mmGnwG6kVV2CE/geo5-11und05-acao-propositiva-graficos-da-atividade.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/hDRk2szWshTxZUWJ3DJndAv5XRUdVcXSQAPsVUXXMpUKPH3mmGnwG6kVV2CE/geo5-11und05-acao-propositiva-graficos-da-atividade.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/7etgVrHerKCCNaUKKUHKYG4FnhvGqgSCC9BP4WkFW4CpQ3FjQrcWkScqqMhy/geo5-11und05-acao-propositiva-atividade.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/7etgVrHerKCCNaUKKUHKYG4FnhvGqgSCC9BP4WkFW4CpQ3FjQrcWkScqqMhy/geo5-11und05-acao-propositiva-atividade.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/7etgVrHerKCCNaUKKUHKYG4FnhvGqgSCC9BP4WkFW4CpQ3FjQrcWkScqqMhy/geo5-11und05-acao-propositiva-atividade.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/fRVqMtdHRdmAWpKkZzh2yh37Y5wKf4jJU5BhA6Pkv7Av9vfB5ckcMe4dmMwQ/geo5-11und05-acao-propositiva-mapa.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/fRVqMtdHRdmAWpKkZzh2yh37Y5wKf4jJU5BhA6Pkv7Av9vfB5ckcMe4dmMwQ/geo5-11und05-acao-propositiva-mapa.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/fRVqMtdHRdmAWpKkZzh2yh37Y5wKf4jJU5BhA6Pkv7Av9vfB5ckcMe4dmMwQ/geo5-11und05-acao-propositiva-mapa.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/g6EVyktw2fcK2aGezeraUj3yBzgPsxbTV7WHEn7XU8ApkjuBfeVRwMGyrnd5/geo5-11und05-sistematizacao-imagem.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/g6EVyktw2fcK2aGezeraUj3yBzgPsxbTV7WHEn7XU8ApkjuBfeVRwMGyrnd5/geo5-11und05-sistematizacao-imagem.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/g6EVyktw2fcK2aGezeraUj3yBzgPsxbTV7WHEn7XU8ApkjuBfeVRwMGyrnd5/geo5-11und05-sistematizacao-imagem.pdf
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AVALIAÇÃO

Os estudadantes devem entregar as atividades respondidas (não presencial)  em período 
agendado pelas equipes, as respostas das atividades e estudos serão avaliadas pelos professores dos 
componentes curriculares e pela avaliação da Coordenação da escola pelo material impresso.

REFERÊNCIAS

BRASIL, MEC, Base Nacional Comum Curricular – BNCC, 2017. 
SEDUC/TO.  Documento Curricular do Tocantins (DCT) 2019.
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06. PLANO DE AULA DO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 

ETAPA DE ENSINO Ensino Fundamental

MODALIDADE Regular

ANO/SÉRIE 6º ano

ÁREAS DE CONHECIMENTO Ciências Humanas, Matemática e Linguagens. 

COMPONENTES 
CURRICULARES

Geografia, Matemática, Arte e Língua Portuguesa.

COMPETÊNCIAS GERAIS

Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, 
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, 
recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para 
tomar decisões frente às questões científico-tecnológicas e 
socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, 
com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e 
solidários.

Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais 
e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe 
possibilitem entender as relações próprias do mundo do 
trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e 
ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência 
crítica e responsabilidade.
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COMPETÊNCIAS 
ESPECÍFICAS

Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a 
capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo 
aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no 
mundo.

Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais 
e culturais da ciência e de suas tecnologias para propor 
alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo 
aqueles relativos ao mundo do trabalho.

Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a 
interação sociedade/natureza e exercitar o interesse e o espírito 
de investigação e de resolução de problemas.

Pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais, 
especialmente aquelas manifestas na arte e nas culturas 
que constituem a identidade brasileira –, sua tradição e 
manifestações contemporâneas, reelaborando -as nas criações 
em Arte.

HABILIDADES

(EF06GE13) Analisar consequências, vantagens e 
desvantagens das práticas humanas na dinâmica climática (ilha 
de calor etc.). 

(EF69LP13) Engajar-se e contribuir com a busca de 
conclusões comuns relativas a problemas, temas ou questões 
polêmicas de interesse da turma e/ou de relevância social.

(EF06MA28) Interpretar, descrever e desenhar plantas baixas 
simples de residências e vistas aéreas.

(EF69AR19) Identificar e analisar diferentes estilos musicais, 
contextualizando-os no tempo e no espaço, de modo a 
aprimorar a capacidade de apreciação da estética musical.
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ABORDAGEM 
INTERDISCIPLINAR

A abordagem será concretizada pelo estudo do texto e pela 
análise de informações dos vídeos integrando conhecimentos 
de Ciências Humanas, Matemática e Ciências da Natureza. 
 

OBJETO(S) DE 
CONHECIMENTO

Atividades humanas e dinâmica climática.
Participação em discussões orais de temas controversos de 
interesse da turma e/ou de relevância social.
Plantas baixas e vistas aéreas.
Apreciação da estética musical.

RECURSOS DIDÁTICOS E 
TECNOLÓGICOS

Vídeos, Músicas; 
Material impresso para leitura e
Atividades de fixação.

DURAÇÃO SUGERIDA 4 horas/aula.

1ª AULA

METODOLOGIAS/ PROCEDIMENTOS
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1º Momento: Leitura do texto destacando os trechos mais relevantes: Queimadas. https://
alunosonline.uol.com.br/geografia/queimadas.html

2º Momento: Assistir os vídeos em seguida produzir dois parágrafos enfatizando o que mais lhe 
chamou atenção nos vídeos, no caso de não ter internet estudar pelo texto: Texto Aquecimento 
Global.
Apreciar e explorar comentários sobre a Música: Herdeiros do amanhã.
Vídeos:
1º Vídeo - Diga não às queimadas.
https://www.youtube.com/watch?v=ZT3Xw8KDX5o

2º Vídeo - Teca na TV - A Queimada
https://www.youtube.com/watch?v=z2bVLcBLKro

3º Vídeo - Ciclo da Queimada - Cerrado 
https://www.youtube.com/watch?v=PnixFZIPZy8

4º Vídeo - Série ‘Cerrado em Chamas’ aborda destruição do bioma pelo fogo, em Goiás
http://g1.globo.com/goias/jornal-do-campo/videos/v/serie-cerrado-em-chamas-aborda-
destruicao-do-bioma-pelo-fogo-em-goias/6056898/

3º Momento:  Leitura de gráficos e mapas de visão aérea e responder as atividades propostas no 
material didático.

AVALIAÇÃO

Os estudantes serão avaliados pelas atividades que devem entregar respondidas em período 
agendado pela Coordenação da escola e os Professores.

REFERÊNCIAS

BRASIL, MEC, Base Nacional Comum Curricular – BNCC, 2017. 
SEDUC/TO.  Documento Curricular do Tocantins (DCT) 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=ZT3Xw8KDX5o
https://www.youtube.com/watch?v=z2bVLcBLKro
https://www.youtube.com/watch?v=PnixFZIPZy8
http://g1.globo.com/goias/jornal-do-campo/videos/v/serie-cerrado-em-chamas-aborda-destruicao-do-bioma-pelo-fogo-em-goias/6056898/
http://g1.globo.com/goias/jornal-do-campo/videos/v/serie-cerrado-em-chamas-aborda-destruicao-do-bioma-pelo-fogo-em-goias/6056898/
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07. PLANO DE AULA DO 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

ETAPA DE ENSINO Ensino Fundamental II - Anos Finais

MODALIDADE Regular

ANO/SÉRIE 7º Ano 

ÁREAS DE CONHECIMENTO Ciências da Natureza, Linguagens, e Matemática.

COMPONENTES 
CURRICULARES

Ciências, Língua Portuguesa, Arte e Matemática.

COMPETÊNCIAS GERAIS

Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem 
própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a 
análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar 
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver 
problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base 
nos conhecimentos das diferentes áreas.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS

Conhecer e explorar as diversas práticas de linguagem 
(artísticas, corporais e linguísticas) em diferentes campos da 
atividade humana para continuar aprendendo, ampliar suas 
possibilidades de participação na vida social e colaborar para 
a construção de uma sociedade mais justa, democrática e 
inclusiva.

Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a 
capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo 
aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar 
no mundo.

Construir argumentos com base em dados, evidências e 
informações confiáveis e negociar e defender ideias e pontos 
de vista que promovam a consciência socioambiental e o 
respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando 
a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem 
preconceitos de qualquer natureza.
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HABILIDADES

(EF07CI08) Avaliar como os impactos provocados por 
catástrofes naturais ou mudanças nos componentes físicos, 
biológicos ou sociais de um ecossistema afetam suas 
populações, podendo ameaçar ou provocar a extinção de 
espécies, alteração de hábitos, migração etc.

(EF69LP03) Identificar, em notícias, o fato central, suas 
principais circunstâncias e eventuais decorrências; em 
reportagens e fotorreportagens o fato ou a temática retratada 
e a perspectiva de abordagem, em entrevistas os principais 
temas/subtemas abordados, explicações dadas ou teses 
defendidas em relação a esses subtemas; em tirinhas, memes, 
charge, a crítica, ironia ou humor presente.

(EF69AR01) Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas 
das artes visuais tradicionais e contemporâneas, em obras de 
artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e em 
diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar 
a experiência com diferentes contextos e práticas artístico-
visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório imagético.

(EF07MA29) Resolver e elaborar problemas que envolvam 
medidas de grandezas inseridas em contextos oriundos de 
situações cotidianas ou de outras áreas do conhecimento, 
reconhecendo que toda medida empírica é aproximada.

ABORDAGEM 
INTERDISCIPLINAR

A abordagem será concretizada pelo estudo do texto e pela 
análise de informações dos vídeos integrando conhecimentos 
de Ciências da Natureza / Língua Portuguesa e Matemática.

OBJETO(S) DE 
CONHECIMENTO

Fenômenos naturais e impactos ambientais: Queimadas.
Problemas envolvendo medições.
Efeitos de sentido (memes).
Contextualização das artes visuais contemporâneas.
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RECURSOS DIDÁTICOS E 
TECNOLÓGICOS

Vídeos e memes.
Material impresso para estudo.
Atividades de fixação.

DURAÇÃO SUGERIDA 04 horas/aulas. 

1ª AULA

METODOLOGIAS/ PROCEDIMENTOS

1º Momento: Interpretação e análise das características dos memes, elaborar um meme sobre 
queimada.

2º Momento: Leitura sobre os impactos ambientais das queimadas no Tocantins, proposição de 
elaboração de texto e questionário.
 
3º Momento: Resolução de situação-problema sobre Km² de área queimada no Tocantins. 

AVALIAÇÃO

A ação proposta busca muito mais do que gerar registros escritos, no final do período estabelecido 
os estudantes devem entregar as atividades respondidas para avaliação da Coordenação da escola e 
os Professores, que avaliam o avanço e o desenvolvimento das habilidades.

REFERÊNCIAS

BRASIL, MEC, Base Nacional Comum Curricular – BNCC, 2017. 
SEDUC/TO.  Documento Curricular do Tocantins (DCT) 2019.
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08. PLANO DE AULA DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 

ETAPA DE ENSINO Ensino Fundamental

MODALIDADE Regular

ANO/SÉRIE 8º ano

ÁREAS DE CONHECIMENTO Ciências da Natureza, Matemática e Linguagens.

COMPONENTES 
CURRICULARES

Ciências, Matemática e Língua Portuguesa.

COMPETÊNCIAS GERAIS

Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, 
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, 
recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para 
tomar decisões frente às questões científico-tecnológicas e 
socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, 
com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e 
solidários.

Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais 
e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe 
possibilitem entender as relações próprias do mundo do 
trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania 
e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, 
consciência crítica e responsabilidade.
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS

Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como 
forma de interação nos diferentes campos de atuação da 
vida social e utilizando-a para ampliar suas possibilidades 
de participar da cultura letrada, de construir conhecimentos 
(inclusive escolares) e de se envolver com maior autonomia e 
protagonismo na vida social.

Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a 
capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo 
aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no 
mundo.

Construir argumentos com base em dados, evidências e 
informações confiáveis e negociar e defender ideias e pontos 
de vista que promovam a consciência socioambiental e o 
respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando 
a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem 
preconceitos de qualquer natureza.

HABILIDADES

(EF08CI16) Discutir iniciativas que contribuam para 
restabelecer o equilíbrio ambiental a partir da identificação 
de alterações climáticas regionais e globais provocadas pela 
intervenção humana.
(EF08MA04) Resolver e elaborar problemas, envolvendo 
cálculo de porcentagens, incluindo o uso de tecnologias 
digitais. 

(EF89LP09) Produzir reportagem impressa, com título, 
linha fina (optativa), organização composicional (expositiva, 
interpretativa e/ou opinativa), progressão temática e uso de 
recursos linguísticos compatíveis com as escolhas feitas e 
reportagens multimidiáticas, tendo em vista as condições 
de produção, as características do gênero, os recursos e 
mídias disponíveis, sua organização hipertextual e o manejo 
adequado de recursos de captação e edição de áudio e 
imagem e adequação à norma-padrão.
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ABORDAGEM 
INTERDISCIPLINAR

A abordagem será concretizada pelo estudo do texto e pela 
análise de informações apresentadas de forma integrada e 
articulada entre os conhecimentos de Ciências da Natureza, 
Língua Portuguesa e Matemática.
 

OBJETO(S) DE 
CONHECIMENTO

Estratégia de produção, revisão e reescrita: textualização de 
reportagem impressa ou em outras mídias.
Porcentagens.
Aquecimento Global: Clima 

RECURSOS DIDÁTICOS E 
TECNOLÓGICOS

Reportagem; 
Material impresso para leitura e
Atividades de fixação.

DURAÇÃO SUGERIDA 4 horas/aula.

1ª AULA

METODOLOGIAS/ PROCEDIMENTOS

1º Momento: Leitura e interpretação de reportagem impressa, de site de notícias locais: Queimada 
consome terra indígena há mais de 10 dias no Tocantins.
Identificação das características. 
Produção de reportagem (publicar no Facebook da Unidade Escolar)

2º Momento: Estudo de textos sobre aquecimento global e elaboração de mapa conceitual.
 
3º Momento: Leitura de informações sobre foco de queimadas e análise das informações  e 
exercícios com porcentagem, material anexo.

AVALIAÇÃO

Os estudantes devem entregar as atividades respondidas no material didático, em período 
agendado para avaliação da Coordenação da escola e os Professores, será mensurado a avanço no 
domínio das habilidades.
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REFERÊNCIAS

BRASIL, MEC, Base Nacional Comum Curricular – BNCC, 2017. 
SEDUC/TO.  Documento Curricular do Tocantins (DCT) 2019.
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09. PLANO DE AULA DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

ETAPA DE ENSINO Ensino Fundamental

MODALIDADE Regular

ANO/SÉRIE 9º ano

ÁREAS DE CONHECIMENTO Ciências da Natureza, Linguagens e Matemática.

COMPONENTES 
CURRICULARES

Ciências; Língua Portuguesa e Matemática.

COMPETÊNCIAS GERAIS
Agir pessoal e coletivamente com autonomia, 
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, 
tomando decisões com base em princípios éticos, 
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS

Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas 
das Ciências da Natureza, bem como dominar processos, 
práticas e procedimentos da investigação científica, de 
modo a sentir segurança no debate de questões científicas, 
tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho, 
continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma 
sociedade justa, democrática e inclusiva.
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HABILIDADES

(EF09CI13) Propor iniciativas individuais e coletivas para a 
solução de problemas ambientais da cidade ou da comunidade, 
com base na análise de ações de consumo consciente e de 
sustentabilidade bem-sucedidas.

(EF09MA22) Escolher e construir o gráfico mais adequado 
(colunas, setores, linhas), com ou sem uso de planilhas 
eletrônicas, para apresentar um determinado conjunto de 
dados, destacando aspectos como as medidas de tendência 
central.

(EF02MA22) Comparar informações de pesquisas 
apresentadas por meio de tabelas de dupla entrada e 
em gráficos de colunas simples ou barras, para melhor 
compreender aspectos da realidade próxima.

ABORDAGEM 
INTERDISCIPLINAR

A abordagem será concretizada pelo estudo do texto e pela 
análise de informações dos vídeos e imagens integrando 
conhecimentos de Ciências da Natureza, Língua Portuguesa e 
Matemática.
 

OBJETO(S) DE 
CONHECIMENTO

Preservação da biodiversidade:
- Atividades humanas e impactos ambientais;
- Leitura, interpretação e compreensão de textos;
- Argumentação e elaboração;
- Produção de gráficos.

RECURSOS DIDÁTICOS E 
TECNOLÓGICOS

Vídeos e/ou Imagens;
Material impresso para leitura e
Atividades de fixação.

DURAÇÃO SUGERIDA 4 horas/aula.

1ª AULA

METODOLOGIAS/ PROCEDIMENTOS
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1º Momento VÍDEOS (caso tenha acesso à internet)
Assista os dois vídeos (caso tenha acesso à internet)
1º Vídeo - Queimadas: causas e consequências...
O vídeo descreve as principais causas das queimadas e os principais prejuízos das queimadas para 
meio ambiente e os homens.
Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=R2c2slkH-2E
Tempo: 2:15 min

2º Vídeo - Momento Ambiental - Queimadas
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-PJ0-_VP43E
No vídeo são apresentados os principais problemas provocados pelas queimadas, como deve ser a 
prevenção e estudos sobre as queimadas no cerrado.
Tempo: 5:16 min
Após assistir os vídeos, escrever dois parágrafos com texto argumentativo para preservação das 
queimadas.

1º Momento - CHARGES (caso não tenha acesso à internet)
São disponibilizadas três charges sobre queimadas. Faça a leitura e análise das charges.
Produza um texto sobre cada uma das charges, descrevendo a sua análise.

2º Momento – MAPA SOBRE QUEIMADAS
Interprete a imagem do mapa que apresenta os estados com maior número de queimadas no Brasil 
entre os dias primeiro e dez de outubro de 2018. 
Após interpretação, elabore um gráfico com os dados do mapa e responda às questões.

3º Momento – LEITURA DO TEXTO 
Realize a leitura do texto sobre queimadas, grifando os trechos mais significativos.
QUEIMADAS
PROBLEMAS PARA O MEIO AMBIENTE E A SAÚDE HUMANA. 
Após leitura do texto respondas atividade de fixação de conhecimentos.

AVALIAÇÃO

https://www.youtube.com/watch?v=R2c2slkH-2E
https://www.youtube.com/watch?v=-PJ0-_VP43E
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Em período agendado, os estudantes devem entregar as atividades na escola para os professores de 
Ciências.
O Coordenador Pedagógico deve organizar a correção que será realizada pelos professores de 
Ciências, Matemática e Língua Portuguesa.
Avaliar o alcance das competências em:
Interpretação de vídeo ou charges, produção de texto;
Análise de mapas com dados e produção de gráficos;
Produção de material relacionado à prevenção de queimadas.

REFERÊNCIAS

BRASIL, MEC, Base Nacional Comum Curricular – BNCC, 2017. 
SEDUC/TO.  Documento Curricular do Tocantins (DCT) 2019.
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PLANO DE AULA ENSINO MÉDIO

10. PLANO DE AULA DA 1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO

ETAPA DE ENSINO Ensino Médio

MODALIDADE Regular

ANO/SÉRIE 1ª série

ÁREAS DE CONHECIMENTO Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Linguagens e suas 
Tecnologias e Matemática.

COMPONENTES 
CURRICULARES

Biologia, Língua Portuguesa e Matemática.

COMPETÊNCIAS GERAIS
Responsabilidade e Cidadania - Agir pessoal e coletivamente 
com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência 
e determinação, tomando decisões com base em princípios 
éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS

Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas 
das Ciências da Natureza, bem como dominar processos, 
práticas e procedimentos da investigação científica, de 
modo a sentir segurança no debate de questões científicas, 
tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho, 
continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma 
sociedade justa, democrática e inclusiva.
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HABILIDADES:

(EM13CHS305) Analisar e discutir o papel e as competências 
legais dos organismos nacionais e internacionais de regulação, 
controle e fiscalização ambiental e dos acordos internacionais 
para a promoção e a garantia de práticas ambientais 
sustentáveis.

(EM13CNT206) Discutir a importância da preservação e 
conservação da biodiversidade, considerando parâmetros 
qualitativos e quantitativos, e avaliar os efeitos da ação humana 
e das políticas ambientais para a garantia da sustentabilidade 
do planeta.

(EM13LP33) Produzir textos para a divulgação do 
conhecimento e de resultados de levantamentos e pesquisas 
– texto monográfico, ensaio, artigo de divulgação científica, 
verbete de enciclopédia (colaborativa ou não), infográfico 
(estático ou animado), relato de experimento, relatório, 
relatório multimidiático de campo, reportagem científica, 
podcast ou vlog científico, apresentações orais, seminários, 
comunicações em mesas redondas, mapas dinâmicos etc. 
–, considerando o contexto de produção e utilizando os 
conhecimentos sobre os gêneros de divulgação científica, de 
forma a engajar-se em processos significativos de socialização 
e divulgação do conhecimento.

(EM13MAT303) Resolver e elaborar problemas envolvendo 
porcentagens em diversos contextos e sobre juros compostos, 
destacando o crescimento exponencial.

ABORDAGEM 
INTERDISCIPLINAR

A abordagem será concretizada pelo estudo do texto e pela 
análise de informações dos vídeos e imagens integrando 
conhecimentos das áreas de conhecimento.
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OBJETO(S) DE 
CONHECIMENTO

Preservação da biodiversidade:
- Atividades humanas e impactos ambientais.
Produção de texto
- Leitura, interpretação e compreensão de textos;
- Argumentação e elaboração.
Matemática:
- Cálculos percentuais;
- Produção de gráficos.

RECURSOS DIDÁTICOS E 
TECNOLÓGICOS

Vídeos e/ou Imagens;
Material impresso para leitura e
Atividade de fixação.

DURAÇÃO SUGERIDA 4 horas/aula.

1ª AULA

METODOLOGIAS/ PROCEDIMENTOS
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1º Momento – VÍDEOS (caso tenha acesso a internet)
Assista os dois vídeos
1º Vídeo - Queimadas urbanas prejudicam a saúde de moradores no sul de Palmas
Disponível em: https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2019/07/18/queimadas-urbanas-
prejudicam-a-saude-de-moradores-no-sul-de-palmas.ghtml
Vídeo disponível junto com a reportagem do Jornal Anhanguera, aborda a queimada de lotes em 
bairro de Palmas.
Tempo: 2:12 min

2º Vídeo - Queimar lixo é crime passível de multa (3:26)
O vídeo aborda que as queimadas urbanas são crimes.
Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=kxChUwCxkbM
Tempo: 3:26 min
Após assistir os vídeos, escrever dois parágrafos com texto argumentativo para preservação das 
queimadas.
1º Momento – CHARGES (caso não tenha acesso à internet)
São disponibilizadas três charges sobre queimadas. Faça a leitura e análise das charges.
Produza um texto sobre cada uma das charges, descrevendo a sua análise.
2º Momento – PESQUISA
Realizar pesquisa sobre as atribuições e competências dos órgãos ambientais em sites oficiais 
– Caso não tenha acesso a internet faça leitura dos fragmentos abaixo retirados dos sites das 
instituições.
Elaborar uma redação com o tema pesquisado.
MAPA COM INFORMAÇÕES SOBRE QUEIMADAS 

 Interprete as imagens dos mapas, disponibilizados pela Secretaria de Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos (SEMARH), com o acompanhamento dos focos de incêndios florestais e 
queimadas em todo o estado.
Após interpretação dos mapas responda às questões.

3º Momento – LEITURA DO TEXTO 
Realize a leitura do texto sobre queimadas, grifando os trechos mais significativos.
QUEIMADAS – PREVENÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Após leitura do texto responda as atividade de fixação de conhecimentos.

AVALIAÇÃO

https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2019/07/18/queimadas-urbanas-prejudicam-a-saude-de-moradores-no-sul-de-palmas.ghtml
https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2019/07/18/queimadas-urbanas-prejudicam-a-saude-de-moradores-no-sul-de-palmas.ghtml
https://www.youtube.com/watch?v=kxChUwCxkbM
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Após o retorrno das aulas presenciais, os estudantes devem entregar as atividades na escola para os 
professores de Ciências.

O Coordenador Pedagógico deve organizar a correção que será realizada pelos professores de 
Ciências, Matemática e Língua Portuguesa.

Avaliar o alcance das competências em:
Interpretação de vídeo ou charges, produção de texto;
Análise de mapas com dados e produção de gráficos;
Produção de material relacionado à prevenção de queimadas.

REFERÊNCIAS

BRASIL, MEC, Base Nacional Comum Curricular – BNCC, 2017. 
SEDUC/TO.  Documento Curricular do Tocantins (DCT) 2019.
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11. PLANO DE AULA DA 2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO

ETAPA DE ENSINO ENSINO MÉDIO

MODALIDADE REGULAR

ANO/SÉRIE 2ª SÉRIE

ÁREAS DE CONHECIMENTO
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Linguagens e Suas 
Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e 
Matemática.

COMPONENTEE 
CURRICULARES

Biologia, Geografia, Língua Portuguesa e Matemática.

COMPETÊNCIAS GERAIS:

- Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente 
construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital 
para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo 
e colaborar para a construção de uma sociedade justa, 
democrática e inclusiva.
- Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem 
própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a 
análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar 
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver 
problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base 
nos conhecimentos das diferentes áreas.
- Agir pessoal e coletivamente com autonomia, 
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, 
tomando decisões com base em princípios éticos, 
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS

- Utilizar diferentes linguagens (artísticas, corporais e verbais) 
para exercer, com autonomia e colaboração, protagonismo e 
autoria na vida pessoal e coletiva, de forma crítica, criativa, 
ética e solidária, defendendo pontos de vista que respeitem 
o outro e promovam os Direitos Humanos, a consciência 
socioambiental e o consumo responsável, em âmbito local, 
regional e global. 
- Compreender conceitos fundamentais e estruturas 
explicativas das Ciências da Natureza, bem como dominar 
processos, práticas e procedimentos da investigação científica, 
de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, 
tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho, 
continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma 
sociedade justa, democrática e inclusiva. 
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HABILIDADES

(EM13CHS305) Analisar e discutir o papel e as competências 
legais dos organismos nacionais e internacionais de 
regulação, controle e fiscalização ambiental e dos acordos 
internacionais para a promoção e a garantia de práticas 
ambientais sustentáveis. 

(EM13LGG304) Formular propostas, intervir e tomar 
decisões que levem em conta o bem comum e os Direitos 
Humanos, a consciência socioambiental e o consumo 
responsável em âmbito local, regional e global. 

(EM13LP27) Engajar-se na busca de solução para problemas 
que envolvam a coletividade, denunciando o desrespeito 
a direitos, organizando e/ou participando de discussões, 
campanhas e debates, produzindo textos reivindicatórios, 
normativos, entre outras possibilidades, como forma de 
fomentar os princípios democráticos e uma atuação pautada 
pela ética da responsabilidade, pelo consumo consciente e 
pela consciência socioambiental. 

(EM13CNT206) Discutir a importância da preservação e 
conservação da biodiversidade, considerando parâmetros 
qualitativos e quantitativos, e avaliar os efeitos da ação 
humana e das políticas ambientais para a garantia da 
sustentabilidade do planeta.

(EM13CNT306) Avaliar os riscos envolvidos em atividades 
cotidianas, aplicando conhecimentos das Ciências 
da Natureza, para justificar o uso de equipamentos e 
comportamentos de segurança, visando à integridade física, 
individual e coletiva, e socioambiental.

(EM13MAT101) Interpretar criticamente situações 
econômicas, sociais e fatos relativos às Ciências da Natureza 
que envolvam a variação de grandezas, pela análise dos 
gráficos das funções representadas e das taxas de variação, 
com ou sem apoio de tecnologias digitais
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ABORDAGEM 
INTERDISCIPLINAR:

A abordagem será concretizada pelo estudo do texto e pela 
analise de informações dos Vídeos integrando conhecimentos 
de Ciências da Natureza / Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas, Linguagens e Matemática. 

OBJETO(S) DE 
CONHECIMENTO

Problemas que afetam a coletividade.
Leitura\escuta e escrita humanizada e crítica: reflexões e 
posições democráticas diante do outro.
Ética socioambiental.
Direitos Humanos.
Interpretar fenômenos naturais e interferência humana: 
Queimadas.
Análise dos gráficos das funções representadas e das taxas de 
variação.

RECURSOS DIDÁTICOS E 
TECNOLÓGICOS

Celular/vídeos e sites sobre o tema.
Material impresso para leitura  e
Atividade de fixação.

DURAÇÃO SUGERIDA 4 horas/aula

1ª AULA

METODOLOGIAS/ PROCEDIMENTOS
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1º Momento: Leitura do Texto: Direito ao meio ambiente reconhecido como direito humano. 
Assistir o vídeo e sintetizar de acordo no material didático.
Assistir o Vídeo: A relação do homem com a natureza e o meio ambiente que o rodeia.
https://www.youtube.com/watch?v=wcBwFCVC1R0
Elaboração de redação: Ética e Meio ambiente: destacando os pontos mais relevantes do 
comportamento humano para a preservação e conservação do Meio Ambiente.
 
2º Momento – Leitura do texto e seleção de informações essenciais comparando os apontamentos 
do texto sobre: As consequências das queimadas no Brasil.
https://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/consequencias-queimadas-brasil/Acesso 
em 19/05/2020
Produção de redação: Argumentativa sobre o Problema das queimadas e como enfrentá-lo.
Responder a Atividade de fixação de conhecimentos.

3º Momento Leitura de gráfico sobre  as queimadas, efetuando análise das informações  e 
exercícios com taxa de variação.
Qual a realidade das queimadas no Brasil?
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/08/23/amazonia-em-chamas-o-que-se-sabe-sobre-a-
evolucao-das-queimadas-no-brasil.ghtml

AVALIAÇÃO

A avaliação será realizada de acordo com cada momento, onde os estudadantes devem entregar as 
atividades respondidas após o período estabelecido para a avaliação .

REFERÊNCIAS

BRASIL, MEC, Base Nacional Comum Curricular – BNCC, 2017. 
SEDUC/TO.  Documento Curricular do Tocantins (DCT) 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=wcBwFCVC1R0
https://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/consequencias-queimadas-brasil/Acesso%20em%2019/05/2020
https://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/consequencias-queimadas-brasil/Acesso%20em%2019/05/2020
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/08/23/amazonia-em-chamas-o-que-se-sabe-sobre-a-evolucao-das-queimadas-no-brasil.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/08/23/amazonia-em-chamas-o-que-se-sabe-sobre-a-evolucao-das-queimadas-no-brasil.ghtml
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12. PLANO DE AULA DA 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO

ETAPA DE ENSINO ENSINO MÉDIO

MODALIDADE REGULAR

ANO/SÉRIE 3ª SÉRIE

ÁREAS DE CONHECIMENTO
Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas 
Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

COMPONENTES 
CURRICULARES

Biologia, Geografia, Língua Portuguesa, Língua Inglesa e 
Matemática.

COMPETÊNCIAS GERAIS

- Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente 
construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital 
para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo 
e colaborar para a construção de uma sociedade justa, 
democrática e inclusiva.
- Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem 
própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a 
análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar 
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver 
problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base 
nos conhecimentos das diferentes áreas.
- Agir pessoal e coletivamente com autonomia, 
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, 
tomando decisões com base em princípios éticos, 
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 
Argumentar com base em fatos, dados e informações 
confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos 
de vista e decisões comuns que respeitem e promovam 
os direitos humanos, a consciência socioambiental e o 
consumo responsável em âmbito local, regional e global, com 
posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, 
dos outros e do planeta.



2021
PLANO DE AULA

QUEIMADAS2021
PLANO DE AULA

QUEIMADAS
53

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS

- Utilizar diferentes linguagens (artísticas, corporais e verbais) 
para exercer, com autonomia e colaboração, protagonismo e 
autoria na vida pessoal e coletiva, de forma crítica, criativa, 
ética e solidária, defendendo pontos de vista que respeitem 
o outro e promovam os Direitos Humanos, a consciência 
socioambiental e o consumo responsável, em âmbito local, 
regional e global.

- Articular conhecimentos matemáticos ao propor e/
ou participar de ações para investigar desafios do mundo 
contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmente 
responsáveis, com base na análise de problemas de 
urgência social, como os voltados a situações de saúde, 
sustentabilidade, das implicações da tecnologia no mundo do 
trabalho, entre outros, recorrendo a conceitos, procedimentos 
e linguagens próprios da Matemática.

- Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com 
base nas relações entre matéria e energia, para propor ações 
individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, 
minimizem impactos socioambientais e melhorem as 
condições de vida em âmbito local, regional e/ou global.

- Reconhecer e combater as diversas formas de desigualdade 
e violência, adotando princípios éticos, democráticos, 
inclusivos e solidários, e respeitando os Direitos Humanos.

- Compreender os múltiplos aspectos que envolvem a 
produção de sentidos nas práticas sociais da cultura corporal 
de movimento, reconhecendo-as e vivenciando-as como 
formas de expressão de valores e identidades, em uma 
perspectiva democrática e de respeito à diversidade.
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HABILIDADES

(EM13CHS305) Analisar e discutir o papel e as competências 
legais dos organismos nacionais e internacionais de 
regulação, controle e fiscalização ambiental e dos acordos 
internacionais para a promoção e a garantia de práticas 
ambientais sustentáveis.

(EM13LP05) Analisar, em textos argumentativos, os 
posicionamentos assumidos, os movimentos argumentativos 
(sustentação, refutação/ contra-argumentação e negociação) 
e os argumentos utilizados para sustentá-los, para avaliar 
sua força e eficácia, e posicionar-se criticamente diante da 
questão discutida e/ou dos argumentos utilizados, recorrendo 
aos mecanismos linguísticos necessários. 

(EM13CNT206) Discutir a importância da preservação e 
conservação da biodiversidade, considerando parâmetros 
qualitativos e quantitativos, e avaliar os efeitos da ação 
humana e das políticas ambientais para a garantia da 
sustentabilidade do planeta.

(EM13MAT101) Interpretar criticamente situações 
econômicas, sociais e fatos relativos às Ciências da Natureza 
que envolvam a variação de grandezas, pela análise dos 
gráficos das funções representadas e das taxas de variação, 
com ou sem apoio de tecnologias digitais. 

(EM13LGG403) Fazer uso do inglês como língua do mundo 
global, levando em conta a multiplicidade e variedade 
de usos, usuários e funções dessa língua no mundo 
contemporâneo.

ABORDAGEM 
INTERDISCIPLINAR

A abordagem será concretizada pelo estudo do texto e pela 
análise, síntese e reelaboração baseada nas informações, 
pesquisas e dados apresentados nos textos e vídeos 
integrando conhecimentos de Ciências da Natureza / Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas, Linguagens e Matemática. 
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OBJETO(S) DE 
CONHECIMENTO

Análise dos gráficos das funções representadas e das taxas de 
variação.
Propor ações, alternativas ou possíveis soluções para evitar ou 
minimizar os danos ambientais causados pelas queimadas.
Leitura e produção de textos argumentativos.
Sustentabilidade Ética.
Language in Use: a língua inglesa no mundo e nas questões 
ambientais.

RECURSOS DIDÁTICOS E 
TECNOLÓGICOS

Celular/vídeos e sites sobre o tema;
Material impresso para leitura e
Atividades de fixação.

DURAÇÃO SUGERIDA: 4 horas/aula.

1ª AULA

METODOLOGIAS/ PROCEDIMENTOS
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1º Momento: Análise de conceitos e informações sobre acordos ambientais: Assistir e 
sintetizar o vídeo indicado no material didático, e/ou realizar leitura do texto, destacando os 
pontos mais relevantes sobre a história do Protocolo de Kyoto. https://g1.globo.com/mundo/
noticia/2020/02/16/protocolo-de-kyoto-foi-marco-na-protecao-climatica-mas-insuficiente.ghtml
Opção com Internet: Assistir ao Vídeo  
1º Vídeo - Protocolo de Kyoto. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=u-MvwOZF1OQ
Tempo: 1,09 minutos.
Leitura complementar: Este material pode ser utilizado pelo estudante de forma autônoma para 
ampliar seu conhecimento. Coleção Ambiental Volume III_ protocolo de Quioto/ Senado.  
Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70328/693406.
pdf?sequence=2
 Interpretar Imagens propagandas em Língua Inglesa e descrever sobre o significado.

2º Momento – Leitura do texto e seleção de informações essenciais comparando os apontamentos 
do texto sobre: Queimadas – crime previsto na legislação em vigor. https://www.nippo.com.br/
campo/lei/lei432.php Acesso em 25/05/2020
NATURATINS inicia campanha de prevenção aos incêndios florestais e queimadas ilegais. https://
naturatins.to.gov.br/noticia/2020/5/14/naturatins-inicia-campanha-de-prevencao-aos-incendios-
florestais-e-queimadas-ilegais/ Acesso em 25/05/2020
Produção de redação: Argumentativa sobre o Problema das queimadas irregulares e como 
enfrentá-lo.
 Responder a Atividade de fixação de conhecimentos.

3º Momento - Leitura do texto sobre Monitoramento e Dinâmica das Queimadas e dos Incêndios 
Florestais Disponível em:  https://www.mma.gov.br/estruturas/201/_arquivos/ppcerrado_201.pdf
Acesso em 25/05/2020.

Comitês Estaduais de Controle de Queimadas, Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais 
no Brasil, PREVFOGO, monitoramento de focos de calor utilizando informações geoespaciais, 
e queimadas no cerrado. https://www.mma.gov.br/estruturas/201/_arquivos/ppcerrado_201.pdf 
Acesso em 25/05/2020.
Exercício com gráficos

AVALIAÇÃO

A avaliação será realizada de acordo com cada momento da aula, onde os estudadantes devem 
entregar as atividades respondidas após o período estabelecido para a avaliação da aprendizagem.

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/02/16/protocolo-de-kyoto-foi-marco-na-protecao-climatica-mas-insuficiente.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/02/16/protocolo-de-kyoto-foi-marco-na-protecao-climatica-mas-insuficiente.ghtml
https://www.youtube.com/watch?v=u-MvwOZF1OQ
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70328/693406.pdf?sequence=2
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70328/693406.pdf?sequence=2
https://www.nippo.com.br/campo/lei/lei432.php%20Acesso%20em%2025/05/2020
https://www.nippo.com.br/campo/lei/lei432.php%20Acesso%20em%2025/05/2020
https://naturatins.to.gov.br/noticia/2020/5/14/naturatins-inicia-campanha-de-prevencao-aos-incendios-florestais-e-queimadas-ilegais/
https://naturatins.to.gov.br/noticia/2020/5/14/naturatins-inicia-campanha-de-prevencao-aos-incendios-florestais-e-queimadas-ilegais/
https://naturatins.to.gov.br/noticia/2020/5/14/naturatins-inicia-campanha-de-prevencao-aos-incendios-florestais-e-queimadas-ilegais/
https://www.mma.gov.br/estruturas/201/_arquivos/ppcerrado_201.pdf
https://www.mma.gov.br/estruturas/201/_arquivos/ppcerrado_201.pdf
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