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Segundas Séries E. M. 

Profª.: Selma Polaz 

Disciplina: Biologia 

Conteúdo: SA3 – PROCESSOS DE OBTENÇÃO DE ENERGIA PELOS SERES VIVOS: fotossíntese 

e respiração celular 

Justificativa: Contribuir para um melhor conhecimento da Biologia através de pesquisas e 

apresentações diversificadas contribuindo para o protagonismo juvenil. 

Objetivos: Estabelecer relação entre o texto e as ilustrações; analisar e explicar dados 

experimentais;   comparar o processo de fotossíntese e respiração celular, ressaltando as 

diferenças entre seus reagentes e produtos. 

Procedimento: As salas foram divididas em grupos de até 5 pessoas e cada grupo escolheu 

a forma de apresentar o conteúdo como trabalho bimestral.  

Atividades Propostas: Elaboração de vídeos, paródia, apresentação em PPT, jogo ou 

experimento. 

 

 



Primeiras Séries E. M. 

Profª.: Marcio Rodrigues Pereira 

Disciplina: Química e Projeto de Vida 

Conteúdo: SA2– Interações e Transformações 

Justificativa: Contribuir para um melhor conhecimento em Química promover o trabalho 

em grupo e desenvolvendo a autonomia e solidariedade.  

Objetivos: Desenvolvimento das habilidades e competências do currículo de química bem 

como a competência leitora e escritora, visando o desenvolvimento das premissas da Escola 

de Ensino Integral (PEI) onde se espera que o aluno seja autônomo, solidário e competente. 

Resumo: Na produção de pães, a fermentação é fundamental para que a massa cresça. 
Para isso, o alimento pode ficar horas "descansando" para concluir o processo. Foi 
explicado  como acontece a fermentação e a diferença entre fermentos utilizados em pães 
e outras massas. 
O fermento utilizado na preparação do pão é chamado de biológico. Já o utilizado na 
produção de outras massas, como bolos e pizzas, é o fermento químico. "Nos pães, se 
coloca um “micro-organismo”. Esse micro-organismo vai fermentar um pouco mais 
lentamente, por isso que a massa tem que descansar antes de assar". 
Nos bolos, o processo é um pouco mais rápido. "A gente utiliza uma substância química, é o 
fermento químico, o bicarbonato de sódio. Essa substância vai reagir com ácidos, liberando 
um gás. É esse gás que, quando vai saindo da massa, vai deixando a massa crescer e ficar 
fofinha". 
Após o crescimento das Massas foi levado ao forno e ocorreu uma confraternização onde 
os alunos aprenderam o sentido da solidariedade. E a devolutiva do trabalho realizado. 
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Primeiras Séries E. M. 

Profª.: Maria Cláudia Cristofoletti 

Disciplina: Física 

Conteúdo: SA 8 - O Conhecimento Físico ajuda a julgar ações do nosso dia a dia 

Justificativa: Contribuir para um melhor conhecimento em Física promover o trabalho em 

grupo e desenvolvendo a autonomia e solidariedade.  

Objetivos: Desenvolvimento das habilidades e competências do currículo de Física assim 

como o desenvolvimento do raciocínio lógico, visando o desenvolvimento das premissas da 

Escola de Ensino Integral (PEI) onde se espera que o aluno seja autônomo, solidário e 

competente. 

Resumo: Os alunos foram agrupados em cinco grupos de forma que cada um ficou 
responsável por um roteiro em que seria simulado um julgamento em um tribunal de 
“pequenas causas Físicas”. 
Os alunos deveriam debater as possibilidades para a acusação e defesa com argumentações 
coerentes com os conceitos Físicos da Conservação da Quantidade de Movimento e 
identificação de forças para fazer análises, previsões e avaliações de situações cotidianas 
que envolvem movimentos. 
Cada grupo apresentou as possibilidades para acusação e defesa fornecendo 
argumentações coerentes com o que foi visto em aulas anteriores. Ao final foi pronunciado 
um veredicto (culpado ou inocente) para os casos exibidos. 
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