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“ Uma pessoa vale mais que o mundo”
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Querido(a) estudante,
Este manual tem como objetivo apresentar um panorama geral dos assuntos que
serão abordados em cada disciplina, no decorrer do ano letivo.
Vale ressaltar que, apesar dos conteúdos estarem listados separadamente (por
disciplinas) nós trabalharemos de forma significativa, contextualizada e
interdisciplinar, contemplando também a Pedagogia de Projetos.
Bom Estudo!
Sucesso!
Direção, Corpo Docente e Equipe Técnica.

LÍNGUA PORTUGUESA
UNIDADE I
 Estudo de textos literários e não literários;
verbais e não verbais; inferências e
pressupostos; intertextualidade.
 Verbos no modo imperativo.
UNIDADE II
 Estudo de textos literários e não literários;
verbais e não verbais; inferências e
pressupostos; intertextualidade.
 Preposições (combinação e contração).
 Frase: o que é?

 Verbos irregulares.
 Verbos abundantes.
 Advérbios e locuções adverbiais.





Tipos de frase.
Frase, oração e período: qual a diferença?
Tipos de período: simples e composto.

UNIDADE III
 Estudo de textos literários e não literários;
verbais e não verbais; inferências e
pressupostos; intertextualidade.
 Termos essenciais da oração: sujeito e predicado.
 Tipos de sujeito.

 Tipos de predicado.
 Predicativo do sujeito.
 Predicação
verbal:
intransitivos.

verbos

transitivos

e

UNIDADE IV
 Estudo de textos literários e não literários;
verbais e não verbais; inferências e
pressupostos; intertextualidade.
 Complementos verbais: objeto direto e indireto.

 Pronomes pessoais oblíquos exercendo função de
complemento verbal.
 Adjunto adverbial.
 Adjunto adnominal.
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MATEMÁTICA
UNIDADE I
 Potências de um número racional
 Propriedades da potenciação
 Números quadrados perfeitos
 A ideia de números inteiros
 O conjunto dos números inteiros
 Módulo de um número inteiro
 Comparação de números inteiros
UNIDADE II
 O conjunto dos números racionais
 A reta numérica
 Adição algébrica de números racionais
 Multiplicação de números racionais
 Divisão de números racionais
 Potenciação de números racionais
 Raiz quadrada exata de números racionais
UNIDADE III
 A linguagem das equações na resolução de
problemas
 Aplicação das equações as fórmulas
matemáticas
 Equação do 1º grau com duas incógnitas
 Sistemas de duas equações do 1º grau com
duas incógnitas
 Desigualdade
 Inequação
 Inequação do 1º grau com uma incógnita
UNIDADE IV
 Triângulos
 Uma relação entre as medidas dos ângulos
internos de um triângulo
 Quadriláteros
 Uma relação entre as medidas dos ângulos
internos de um quadrilátero
 Razão
 Algumas razões especiais
 Proporção










Adição de números inteiros
Subtração de números inteiros
Adição algébrica
Multiplicação de números inteiros
Divisão de números inteiros
Potenciação de números inteiros
Raiz quadrada exata de número inteiro
Expressões numéricas






Estudo das médias
Igualdade
Equações
Conjunto Universo e solução de uma
equação
Equações equivalentes
Equações do 1º grau com uma incógnita

















O ângulo e seus lados
Medida de um ângulo
Operações com medidas de ângulos
Ângulos consecutivos e ângulos adjacentes
Bissetriz de um ângulo
Ângulo reto, ângulo agudo e ângulo obtuso
Ângulos complementares e ângulos
suplementares
Ângulos opostos pelo vértice





Propriedade fundamental das proporções
Outras propriedades das proporções
Números direta e inversamente
proporcionais
Regra de três simples
Regra de três composta
Porcentagem

UNIDADE I
 Os Francos
- Povos Germânicos
 Maomé e o Islamismo



Nos tempos do Feudalismo

UNIDADE II
 Monarquias nacionais
 Renascimento e Reforma: a Europa em
transformação




As grandes navegações
A África subsaariana

HISTÓRIA
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UNIDADE III
 América espanhola: conquista e colonização
 Os indígenas e o começo da colonização



Africanos na colônia portuguesa

UNIDADE IV
 A produção de açúcar e os holandeses
 Expandindo as fronteiras na América



A corrida do ouro

GEOGRAFIA
UNIDADE I
 O espaço geográfico brasileiro e as paisagens
 Brasil: formação territorial
 A regionalização e as divisões regionais no
Brasil

 A paisagem natural brasileira e a questão
ambiental
 Atualidades

UNIDADE II
 Brasil: de país agrário a país industrial
 Brasil: o desenvolvimento econômico e social
 A urbanização brasileira




A população brasileira
Atualidades

UNIDADE III
 A organização do espaço nordestino
 Dinâmicas da natureza no Nordeste
 O espaço socioeconômico nordestino
 A organização do espaço no Centro-Sul





A natureza do Centro-Sul
O espaço socioeconômico do Centro-Sul
Atualidades




O espaço socioeconômico da Amazônia
Atualidades

UNIDADE IV
 A organização do espaço da Amazônia
 Dinâmicas da natureza na Amazônia
CIÊNCIAS
UNIDADE I
VIDA, MATÉRIA E ENERGIA:

Estudando a célula

Tecidos, órgãos e sistemas

Crescimento e desenvolvimento

Respiração celular e Fotossíntese

Reagindo ao ambiente

Matéria, energia e transformações








Reprodução
Evolução das espécies
Pesquisando a origem dos seres vivos
Classificação dos seres vivos
Os Reinos dos seres vivos
Atualidades

UNIDADE II
OS SERES MAIS SIMPLES:

Os vírus

As bactérias

Os protozoários

Esses seres e a nossa saúde

Ciência e tecnologia em defesa do corpo

As algas

Os fungos

Atualidades

INVERTEBRADOS:

Os Poríferos

Os Cnidários

Os Vermes

Uma questão de saúde pública

Atualidades

5
UNIDADE III
CONTINUAÇÃO INVERTEBRADOS:

Os Anelídeos

Os Moluscos

Os Artrópodes

Os Equinodermos

Doenças modernas

Atualidades
AS PLANTAS E O AMBIENTE:

As Briófitas

As Pteridófitas

As Gimnospermas

As Angiospermas

Atualidades

OS AMBIENTES TERRESTRE E AQUÁTICO – BIOMAS:

Tundra, Taiga, Florestas Temperadas

Mata das Araucárias

Florestas Tropicais

Campos

Cerrado

Desertos

Mata dos Cocais

Caatinga

Pantanal

Manguezais

Ecossistemas aquáticos

Destruição e preservação dos ambientes

Atualidades

UNIDADE IV
CRANIADOS (VERTEBRADOS):

Os Peixes

Os Anfíbios

Os Répteis






As Aves
Os Mamíferos
A evolução da espécie humana
Atualidades

REDAÇÃO
UNIDADE I
1. Leitura e estudo de textos em diversos tipos
de linguagem (verbal, não verbal, mista,
formal e informal)
2. Discurso Direto e Indireto – O Diálogo no
Texto (uso do travessão, dois pontos e
aspas)

3.
4.
5.
6.

UNIDADE II
1. Leitura e estudo de textos em diversos tipos
de linguagem (verbal, não verbal, mista,
formal e informal)
2. Aspectos Ortográficos

3. Carta ao leitor
4. Leitura e Análises Fílmicas
5. Entrevista

UNIDADE III
1. Leitura de textos informativos e opinativos
2. A Notícia
3. Ortografia

4. Leitura e Análises Fílmicas
5. Artigo de opinião

UNIDADE IV
1. Fato x Opinião x Pessoalidade
2. Texto dissertativo
3. Concisão, Coesão e Coerência

Oralidade: Redundância
Carta Pessoal
Construção Textual: Parágrafos e Períodos
Construção Textual: Imagem Textual: O
título, a margem, a separação silábica, as
rasuras e os borrões.

4. Assunto, Ponto de vista, Objetivo e
Abordagem
5. Construção Textual: Parágrafo de Opinião

INGLÊS
UNIDADE I
 (Are the grapes good?)
 Plural of nouns




Adjectives
Frutas e legumes
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Prepositions of places
(I’m studying math)
Ações do dia - a - dia

UNIDADE II
 (Can you help you ? )
 Subject / object pronoun
 Imperative
 (Whose bicycle is that ? )
UNIDADE III
 (Do you have a have ?)
 Simple present - affirmative, negative and
interrogative

UNIDADE IV
 (Do you have many horses?)
Quantifiers:
 How many , how much
 Many , much , a lot of , little, few



Present continuous (affirmative , negative ,
interrogative)






Genitive case
Whose
Subject / object
Pronouns and possessive adjectives






(Where does she live ? )
Advérbios: always , never , sometimes
Simple present
Questions words: what , when , where , why ,
what time, how often




( I’m going to get a tablet.)
Future with going to – affirmative , negative and
interrogative

ED. FÍSICA
UNIDADE I
 Regras e combinados das aulas de
Educação Física
 Imagem e consciência corporal
 Noções de saúde e bem-estar
UNIDADE II
 Ginástica
 Fundamentos técnicos das modalidades
esportivas
 Principais regras
UNIDADE III
 Esportes: Voleibol
 Ginástica
 Fundamentos técnicos das modalidades
esportivas
 Principais regras
UNIDADE IV
 Ginástica
 Jogos competitivos
 Valores promovidos pelos jogos e esportes
 Valores: autonomia, liderança, respeito e
disciplina
 Esporte: Futsal
 Jogos internos






Noções de hidratação
Esportes: atletismo - handebol
Ginástica
Jogos pré-desportivos





Esporte: basquete
Suor e hidratação
Jogos de revezamento



Conhecendo os esportes e seus
implementos
Histórico, regras e curiosidades
Competir e celebrar
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FILOSOFIA
I UNIDADE
 Filosofia e outras formas de pensar
 Ver a realidade virtual
 Conhecer a alegoria da caverna
 Ser filósofo atualmente
II UNIDADE
 O cuidado com o outro
 Ver um exemplo de cuidado
 Conhecer a filosofia Cristã e sua ética
 Ser gigante ou pequeno? Ser justo

III UNIDADE
 A presença do amor
 Ver as diferentes maneiras de amar
 Ser amoroso e ser amado
 Ser gigante ou ser pequeno?
 Ser justo
IV UNIDADE
 Ver a cooperação
 Conhecer a filosofia política
 Ser pacífico

ENSINO RELIGIOSO
UNIDADE I
1. Deus acima de tudo
2.

5. Os mortos devem ser lembrados

C.F. 2019 – TEMA: Fraternidade e Políticas Públicas
Lema: “Serás Libertado pelo direito e pela justiça” (Is
1,27)

3. Dez maneiras de ser bom
4. A medida do amor ou o amor sem medida
UNIDADE II
1. História de Stª Maria Eufrásia
2. Sofrer com o outro

3.
4.

UNIDADE III
1. As virtudes dos antigos
2. As virtudes cristãs

3. A coragem de perdoar
4. As leis naturais

UNIDADE IV
1. Trabalhar é preciso
2. A vida... não se rouba!
3. Amizade é para sempre?

Desprendimento, que virtude é essa?
O avesso da violência

4. As virtudes de cada dia
5. Ação de Graças

ARTE
I UNIDADE
 Arte grega
 Elementos de uma composição visual
(cores, formas, texturas, ritmo, contraste,
suporte, perspectiva, tema)

III UNIDADE
 Simetria
 Manifestações culturais do Brasil  arte indígena e
africana

II UNIDADE
 As Esculturas – diversidade de técnicas
e materiais
 Cordel  literatura e xilogravura

IV UNIDADE






Música
Teatro  elementos teatral e cênico
Fotografia e o cinema

Projeto Arte na medida certa (interdisciplinar com
Matemática)
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