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Plano de Ações 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

Local 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma Data de Realização das Atividades Carga Horária 

6º ANO 21/05 a 27/05 3 AULAS 

Componente Curricular Central: Componente(s) Curricular(es) Participante(s): Professor(es): 

HISTÓRIA CIÊNCIAS / ARTE ADRIANA LOSS 
MICHELE MUSSKOPP 

Tema Genérico do Plano de Aula: 

A ORIGEM DA HUMANIDADE (PARTE III) 
Combustíveis fósseis 
Aquecimento global/ Efeito estufa 
Homem no meio ambiente 
 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular) 

 Competência geral 2: 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 gerais 10: 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 de História 1: Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos 
e mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo 
do tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo. 

 Competência específica de História 6:Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores 
da produção historiográfica. 
 

Objetos de Conhecimento 

 DAS PRIMEIRAS FOGUEIRAS À QUEIMA INDISCRIMINADA DE COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS. 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

 EF06HI03: Identificar as hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie humana e sua historicidade e 

analisar os significados dos mitos de fundação. 

 EF06HI05: Descrever modificações da natureza e da paisagem realizada por diferentes tipos de sociedade, com 

destaque para os povos indígenas originários e povos africanos, e discutir a natureza e a lógica das 

transformações ocorridas. 

 EF06HI01AMARP: Comparar e compreender as mudanças e permanências das plataformas e suas influências 

nos hábitos da população do campo em diferentes épocas. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

 Caderno, caneta, lápis, borracha, lápis de cor e internet,  

Aplicação/Fixação 

 
Aula 1: 
O aluno deverá realizar a leitura e interpretação de texto: “Das primeiras fogueiras à queima indiscriminada de 
combustíveis fósseis”, sobre os combustíveis, suas transformações no decorrer de milhões de anos e o impacto deles no 
mundo contemporâneo.   
 
 
Aula 2: 
Assista o vídeo sobre “ Efeito estufa – aquecendo a terra de forma natural” disponível no site: 
https://www.youtube.com/watch?v=WRJXjzX_TX4  e realize  um desenho que represente o efeito estufa.  
Lembre-se de registrar a semana e a data da realização da atividade no caderno antes de iniciar a atividade. 
 
Aula 3: 
Realize uma pesquisa sobre os combustíveis fósseis e com base no texto e na pesquisa, responda:  
1) Quais são os pontos positivos e negativos sobre os combustíveis fósseis para o mundo atual? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WRJXjzX_TX4


Síntese/Avaliação 

 No retorno às aulas, será realizado um seminário com a explanação das respostas, além de apresentar o 
desenho realizado sobre o efeito estufa. 

 Como forma de avaliação, será observada a participação e o envolvimento dos alunos nas atividades e 
apresentação dos cadernos.  

 Faça anotações se necessário, para tirar as dúvidas com o professor. 
Registro de Frequência 

 Será realizada no retorno as atividades normais, verificando as atividades realizadas dentro das semanas 
propostas. 

Referencial 

 Livro didático de História: “Vontade de Saber: História” P.50-51.  

 Vídeo sobre efeito estufa, disponível no site: https://www.youtube.com/watch?v=WRJXjzX_TX4 
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