
 

Colégio Saber – Construindo o conhecimento 
QSC 12 Lotes 1 e 3, Taguatinga, Brasília - DF 

Fone:(61) 3561-3372 - Email: ndesaber@gmail.com 
 

 

Ensino Fundamental II –7º ano 
PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA Introdução ao estudo do direito. 
PROFESSOR Andressa Matos 

CARGA HORÁRIA TURMA ANO LETIVO 2017 
TOTAL SEMANAL 

    EMENTA 
Direitos fundamentais; Código de Defesa do Consumidor; Direito ambiental: crimes contra fauna e flora; Tributos. 

 OBJETIVO 
GERAL 

Aprendizagem dos direitos fundamentais constitucionais, direitos do consumidor, direito ambiental e tributário com intuito de formar cidadãos com opinião e 
aprendizagem sobre os mais diversos temas relacionados ao direito e as leis. 

 
 ESPECÍFICOS 

a) Estudar direitos fundamentais; 
b) Estudar o direito do consumidor; 
c) Estudar os crimes ambientais e seus aspectos; 
d) Estudar os tributos e sua aplicabilidade; 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1º Trimestre : Direitos fundamentais da Constituição; Código de Defesa do Consumidor (relação de consumo, partes integrantes).  

2º Trimestre: Direitos do Consumidor, cadastro de inadimplência e PROCON; Direito ambiental (composição, crimes contra a fauna). 

3º Trimestre: Direito ambiental (crimes contra a flora e aplicação das penas); Direito tributário (tributos, conceituação de tributos e NOTA LEGAL). 

METODOLOGIA 
A metodologia apresentada serão aulas expositivas, apresentação em grupos, debates em sala de aula, seminários, provas e outros métodos que sejam 
compatíveis com a disciplina. 
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 AVALIAÇÃO 
      

Dos Princípios da Avaliação do Rendimento Acadêmico 

a) A avaliação do aproveitamento é concebida como parte essencial e integrante do processo de ensino e aprendizagem e envolve procedimentos sistemáticos e 
cumulativos de apuração do desempenho manifestado pelo aluno em relação a conhecimentos, habilidades e competências exigidas para a intervenção na 
realidade, para o exercício profissional e científico e para a educação continuada. 

b) A avaliação do aproveitamento deve observar os seguintes princípios: 

-Contextualização da avaliação; 

-Avaliação como instrumento da aprendizagem;  

-Ênfase à dimensão formativa do processo de avaliação; 

-Identificação e verificação de habilidades e competências adquiridas/desenvolvidas no âmbito dos componentes curriculares; 

Dos Tipos de Avaliação do Rendimento Acadêmico 

a) AV I – Nota 1 – avaliação individual escrita e/ou prática observada a natureza da componente curricular, referente ao conteúdo programático cumulativo, 
prevista em calendário específico. Pontuação máxima de 10,00 

b) VA II – Nota 2 – avaliação individual escrita e/ou prática observada a natureza da componente curricular, referente ao conteúdo programático cumulativo, 
prevista em calendário específico. Pontuação máxima de 10,00 

c ) N3 – Nota 3 – obtida por meio de verificação do rendimento do aluno durante o projetos aplicados durante o trimestre trimestral.  

Das Oportunidades de Recuperação da Aprendizagem 
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A recuperação de aprendizagem é processual e se dará ao final de cada trimestre,  recuperação trimestral ou recuperação final após o encerramento do ano 
letivo, sendo realizada por meio de prova de recuperação ou  OAt - Outras Atividades e outros meios que o professor definir em seu planejamento. 

Da Pontuação e Critérios para Apuração da Avaliação do Rendimento Acadêmico 

a) As N1 e N2 – Verificações de Aprendizagem serão em número de duas no por trimestre, em cada componente curricular e com as seguintes pontuações: 

-N1 = 10 pontos 

-N2 = 10 pontos 

b) N3 - Projeto Trimestral + Atividades - Pontuação máxima de 10,00. Caso o trimestre tenha mais de um projeto ou mais de uma atividade especifica de cada 
disciplina, serão somados e terão a mesma pontuação máxima, totalizando 10,00. 

c) A apuração dos resultados da avaliação da aprendizagem é assim processada: 

-NT – Nota Trimestral – resultado obtido pela média aritmética simples entre os resultados das Ns ( N1, N2 e N3). O aproveitamento mínimo exigido é de 
6,00. 

-As médias dos alunos serão calculadas de forma automática pelo Sistema Acadêmico, permitindo-se arredondamento para cima nos casos de até 0,25 
decimos.  

  BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

Livro: Ética e Cidadania 7º ano. Ed. Exato. 

 

COMPLEMENTAR 
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Constituição Federal de 1988; 
Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) 
Lei 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) 
Lei 5.172/1966 (Código Tributário Nacional) 
LENZA. Pedro. Direito Constitucional esquematizado. 20ª ed. Ed. Saraiva. 2016. 
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