
 

PLANO DE ENSINO 

 

Disciplina: ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

Série: 7º ano 

 

Professor Responsável:  

Silaine Maria Borges 

 

Carga horária Anual:  

60 horas 

 

Carga horária Semanal:  

2 horas/aula por turma/aula por turma 

 

Ementa:  

Ciências Humanas e suas tecnologias 

 

Objetivo Geral:  

Desenvolver no aluno, competências que lhe permitam compreender o processo de amadurecimento 

e de transformações biopsicossocial, valorizando e cuidado de sua saúde física e mental. 

 

Objetivo Específico:  

Orientar e desenvolver a capacidade de observação e compreensão do processo de amadurecimento 

e transformação biopsicossocial, bem como, a aplicação de conhecimentos que amplie os cuidados 

com a saúde de cada aluno. 

Verificar se nossos alunos recebem em casa informações sobre os riscos da adolescência referente 

aos cuidados e prevenções. 

Discutir os hábitos de consumo entre os jovens e a influência deles nas compras e nos rendimentos 

familiar 

 

 

Metodologia:  

Serão ministrados através de aulas teóricas expositivas e explicativas utilizando recursos de textos e 

áudio visuais, visitas técnicas, palestras como também poderão ser utilizados diversos materiais de 

acordo com as atividades que serão desenvolvidas. 

 

Avaliação Individual:  

A avaliação individual ocorrerá através da: participação em sala de aula ou em outros ambientes 

externos determinados para as visitas técnicas, assiduidade, pontualidade, desempenho, participação 

em grupo de trabalho, responsabilidade com os compromissos assumidos ou determinados, estímulos 

sociais, conservação e preservação do ambiente escolar. 



Todos os conteúdos estão previstos para serem desenvolvidos via a Transversalidade e 

Interdisciplinaridade. 

 

Avaliação Coletiva:  

Serão avaliados através da execução dos trabalhos práticos ministrados, onde os alunos deverão 

participar, explorar e implementar os aspectos abordados na disciplina. Será avaliada também a 

participação nas excursões, exposições e discussões teóricas realizadas em função dos tópicos 

relacionados ao conteúdo programático durante a disciplina e conforme a necessidade ou a 

programação das atividades escolares. 

 

Unidade Acadêmica I:  

Prevenção de doenças e Tratamentos: 

Dengue; 

Hanseníase; 

H1N1; 

Tuberculose; 

Meningites; 

Tipo de Hábitos Diários: 

Higiene corporal; 

Alimentar; 

 

 

Unidade Acadêmica II:  

Adolescência: 

Definição; 

Puberdade; 

Autoestima; 

Personalidade;  

Formação da identidade. 

 

 

Unidade Acadêmica III:  

Doenças sexualmente transmitidas, 

Gravidez na menor idade; 

Introdução as Drogas: 

Tipos e efeito 

Prevenção; 

Tabagismo; 

Alcoolismo. 

 

 

Unidade Acadêmica IV:  

Origem do Consumismo 

Consumo e adolescência 

Matemática Financeira – Educação para o Consumo. 

 

 

Referências para construção do Plano de Curso: 

Ciências Humanas e suas tecnologias 

Referências ofertadas para os discentes:  

Ciências Humanas e suas tecnologias 

 



 


