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Título: 

UMA PROFISSÃO DE ESTIMAÇÃO  
Ementa:   

O Projeto de Vida de vários alunos da EE. JOSÉ MARTINS DE TOLEDO  aponta para cuidados com os animais  
(veterinária) e o gosto pela leitura. 

Disciplinas Envolvidas: 
               CIÊNCIAS e PORTUGUÊS 
                   Prof.ª  Avani e Egly 

Justificativa: 

➢ Fortalecer a relação entre oportunidades no mundo do trabalho e os  estudos. 

Culminância: Apresentações feitas pelos alunos sobre situações problemas vivenciados por eles no seu cotidiano, abordando os assuntos trabalhados na 
eletiva, distribuição de panfletos  

OBJETIVO GERAL: 

➢ Ajudar o nosso aluno em seu Projeto de Vida, através de atividades que possam ser significativas em sua Excelência Acadêmica, de modo que os 
educandos possam exercer suas potencialidades, e refletir, traçar metas e objetivos. Proporcionar aos alunos a oportunidade de conhecer 
elementos que ajudem a solidificar seu sonho quanto a trabalhar com animais, seja como veterinários, tratadores ou adestradores, ou 
simplesmente como cuidadores domésticos que amam, cuidam, respeitam e preservam os animais. 

➢ Permitir que o aluno possa expressar-se  artisticamente com ações e construções de panfletos informativos.  
OBJETIVOS: 

➢ Contribuir para a formação mais ampla, aprimorando, utilizando o currículo de Língua  Portuguesa e Ciências, também as profissões e do projeto 
de vida dos nossos alunos.  Dando  oportunidade ao aluno de desenvolver alguns conceitos relativos ao currículo dessas duas matérias, fazendo 
uma fusão de conhecimentos. 

Dias     Conteúdo Programático Atividades 
Didáticas 

 
Habilidades em 
defasagens 

Recursos Didáticos Reprogra
mação 

06/03 Apresentação e escolha das 
disciplinas eletivas 

Exposição da Eletiva e para 
escolha dos alunos 

Compreender a importância da 
escolha de uma disciplina eletiva 
com base em seu projeto de vida e 
carreira que pretende se seguir 

Cartaz, exposição, diálogos orais sala de  
aulas 

 
13/03 

Vídeo motivacional- Mãos 

talentosas  
         Roda de conversa  

Desenvolver a autoestima, 

autoconceito , e auto confiança;  
filme, tv ou datashow 
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Confrontar opiniões e pontos de 

vista sobre as diferentes 

linguagens e suas manifestações ; 

Identificar o conflito gerador do 

enredo e os elementos que 

constroem uma narrativa. 

20/03 

        Leitura  
Interpretação do texto - 

Filme , produção de texto 

Desenvolver a escrita e  leitura; 

Desenvolver o ato da leitura de 

mundo para compreender-se e 

significar-se . 

 
Papel e Caneta 

 

27/03  
Diferentes raças de gatos e 
cachorros  

 
     Exercícios Coletivos  

Estabelecer relações lógico- 
discursivas presentes no texto, 
marcas como adjuntos , adjetivos, 
coletivos etc. 
Reconhecer e identificar os tipos 
de espécies e gêneros do reino 
animal 

  
Papel 

 e 
    caneta  

 

03/04 Anatomia animal      Montagem dos ossos 
animais  

reconhecer as estrutura ósseas do 
gato e cachorro;Observar 
comportamento animal; 

papel e caneta  

17/04 Principais pragas que acometem 
os animais domésticos como 
Carrapato, Sarna, Pulga e Piolho; 
A importância das vacinas para os 
animais e os vermífugos. Doença 

 
 
Pesquisa 

Inferir sobre o tratamento 
adequado aos animais seja 
doméstico ou silvestre; 
Respeitar os ritmos dos animais 
como descanso, momento de 

 
Sala de informática internet 
 

 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE PIRACICABA 
E.E. “JOSÉ MARTINS DE TOLEDO  

 

Raiva. alimentação, sono, procriação; 
 Aprender sobre a importância de 
vacinar os animais, bem como 
banho, tosa; 

27/04 
continuação à aula 17/04 construções de cartazes 

organizar e selecionar informações 

de um determinado assunto. 

cartolina,imagens,lápis, de cor 
régua,caneta piloto e cola. 

 

08/05  
Os diversos caminhos que a 
profissão veterinária abrange. 
 

Leitura e interpretação de 
texto 

Identificar e conhecer os caminhos 
das profissões; 

cópias dos texto  

 
16/05 

Pesquisa de campo  
leitura visual,observação,e 

construção. 

compreender a função do 

veterinário;reconhecer as partes 

anatômicas dos animais e 

compreender suas estruturas 

corporais. 

Vídeo; 

sulfites , cartolinas e canetinhas; 

 

 

23/05  
Palestra com adestrador  

 Atividades em grupo. 

- Trabalho em equipe.  
- Diálogo.  
- Criatividade.  
- Planejamento e organização. 
- Direcionar e preparar a execução de um 
evento 

 

29/05 

Maus tratos dos animais   Atividades em grupo. 

- Trabalho em equipe.  
- Diálogo.  
- Criatividade.  
- Planejamento e organização. 
- Direcionar e preparar a execução de um    
evento 
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05/06  
preparação para 
culminância  

    

  26/06  

preparação para 
culminância  

   

 

19/06  Provável 
Culminância 

   

 Recursos Didáticos:  
Laboratório de Informática, cartolina, canetinhas, caneta piloto, 

trazer palestrante, ônibus/transporte. 

Duração:  
1º semestre de 2020 

Culminância: final do semestre 

Avaliação: Participação, assiduidade, colaboração coletiva e escrita 
 

Referência: Currículo: matriz processual de português e ciências. 

 

dia 10/04 feriado  
dia 20 a 24 recesso 
o1/05 feriado  
11/06 feriado 
12/06 feriado 
19/06 culminância  


