
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

 

 

 

 

  



   

 
 

 

6° ano A e B 

Disciplina Conteúdo 

Ciências Capítulo 1 – A Terra e o Céu 

Capítulo 2 – Corpos Celestes 

Capítulo 3 – A estrutura do planeta Terra 

 

Português Leitura e interpretação de textos 

Linguagem verbal e linguagem não-verbal 

Variação linguística  

Fábulas (características)  

 

Espanhol Apresentação pessoal 

Saudações e despedidas 

Alfabeto espanhol 

Pronomes pessoais (sujeitos) 

Verbo ser  

Curiosidades sobre os países hispano 

hablantes (de acordo com o trabalho 

desenvolvido)  

História Fontes históricas pág. 22 

Nossas origens pág. 28 

A explicação científica pág. 30 

Nossos ancestrais pág. 31 

O gênero homo pág. 34-35 

O domínio da agricultura pág. 36-37 

As primeiras cidades pág. 38-39 

As revelações de Ötzi pág. 39 

Os segredos da múmia pág. 40 

O povoamento da América pág. 47 

Da Ásia para a América pág. 48 

Luzia e o povo de Lagoa Santa pág. 51 

Os moradores dos sambaquis pág. 53 

Entre o Tigre e o Eufrates pág. 67 

Os Sumérios pág. 68 

Grande produção de alimentos pág. 69 

As primeiras cidades pág. 69 

A elite suméria pág. 72 

O domínio das acadianos e dos amoritas 

pág. 76 

Esquema resumo pág. 77 

+ caderno 

+ slides 

Matemática Sistemas de numeração egípcio e romano; 

Organização de números em ordens e 

classes; 

Representações de números naturais; 

Problemas envolvendo operações com 



   

 
 

números naturais; 

Representação de números naturais na reta 

numérica; 

Coordenadas no plano cartesiano; 

Produção e interpretação de gráfico de 

colunas; 

Perímetro e área de figuras planas; 

Operações com números naturais (soma, 

subtração, multiplicação e divisão). 

Literatura e Redação LITERATURA: Interpretação de textos 

(gêneros de correspondências). 

REDAÇÃO: Proposta de produção - carta 

pessoal 

Geografia Livro didático: Página 14 até 43. 

Conteúdos: 

*Lugar, paisagem e espaço geográfico. 

*Campo e cidade. 

*Paisagens protegidas. 

*Território e limites. 

*Cartografia: representações do espaço 

geográfico. 

 

Inglês Unit 0 – p. 8 – 11 

Unit 1 – p. 12 – 22 

Unit 2 – p. 24 – 25 

Conteúdos, exemplos e atividades do 

caderno. 

This, that, these, those; 

Verb to be;  

Possessive adjectives. 

Pode usar dicionário. 

Introdução a Filosofia Introdução à Mitologia 

Mitos de Tântalo, Níobe e Pelops 

Os doze trabalhos de Hércules 

 

 

7° ano 

Disciplina Conteúdo 

Ciências Capítulo 1 – A vida na Terra 

Capítulo 2 – Interações Ecológicas nos 

Ecossistemas 

Capítulo 4 – Origem e evolução dos seres 

vivos 

Português Interpretação de Textos 

Verbo  

Estrutura do verbo – p.30 

Verbos Regulares e Irregulares – p.32 

Formas Nominais do Verbo – p.35 



   

 
 

Locuções Verbais – p.36 

Modos Verbais – (indicativo, subjuntivo e 

imperativo – revisão no caderno) 

Tempos do Subjuntivo – p.49 

 

Espanhol Vocabulário – objetos e comidas de uma 

festa de aniversário.  

Verbos em futuro simple 

Verbos em gerúndio  

 

História Maomé e o islamismo pág. 16 

A ascensão de Maomé pág. 18 

O poder da terra pág. 32 

A origem dos feudos pág. 34 

A vida nos castelos pág. 34-35 

A Igreja na Idade Média pág. 35 

Poder religioso, poder político pág. 36 

Controle social pág. 36 

Quem trabalhava na sociedade feudal pág. 

38 

Servos e vilões pág. 38 – 39 

Inovações tecnológicas pág. 40-41 

Revoltas e fugas pág. 40 

A peste negra pág. 41 

Esquema resumo pág. 42 

Enfraquecimento dos senhores feudais 

pág. 46 

Circulação de dinheiro pág. 47 

As Cruzadas e a expansão do comércio 

pág. 48 

+ caderno 

+ slides  

Matemática Representação do conjunto dos números 

inteiros na reta numérica; 

Módulo ou valor absoluto de um número 

inteiro; 

Comparação de números inteiros; 

Operações com números inteiros (adição, 

subtração, multiplicação, divisão e 

potenciação); 

Resolução de expressões numéricas. 

 

Literatura e Redação LITERATURA: Interpretação de textos 

(relato pessoal) 

REDAÇÃO: Proposta de produção - 

relato pessoal 

Geografia Livro didático: Página 14 até 35. 

Conteúdos: 

*A Federação brasileira. 



   

 
 

*As macrorregiões e as regiões 

geoeconômicas. 

*Dimensão e localização. 

*Pontos extremos do Brasil. 

*Fusos horários do Brasil. 

*O Brasil na América: países que fazem 

limite. 

*Formação do território brasileiro. 

*Os ciclos econômicos do Brasil. 

Inglês Unit 1 – p. 8 – 20 

Unit 2 – p. 22 – 26 

Conteúdos, exemplos e atividades do 

caderno. 

Simple Present: pessoas do singular e 

plural; terceira pessoa do singular. 

Pode usar dicionário. 

Introdução a Filosofia Filosofia medieval 

Santo Agostinho 

Tomás de Aquino  

Valores e virtudes 

 

 

8° ano 

Disciplina Conteúdo 

Ciências  Capítulo  1 (As células) e 2 (Os tecidos). 

Português Interpretação de Textos 

Tipos de Sujeito (Simples, composto e 

desinencial – Revisão no caderno) 

Sujeito Indeterminado – p.30 

Oração sem sujeito – p.48 

Vozes Verbais – p.68 

 

Espanhol Verbos em pretérito pluscuamperfecto 

Carta formal (estrutura)  

Lenda – La leyenda del maíz 

Expressões para narrar a ordem dos 

acontecimentos  

Vocabulário – animais  

Fábulas (características).  

História 

 

Antiabsolutismo e tolerância religiosa pág. 

15 

Revolução Puritana Inglesa pág. 15 

Revolução Gloriosa Inglesa pág. 15 

Função dos mecenas pág. 22 

Voltaire: defensor das liberdades 

individuais pág. 23 

Crítica ao absolutismo pág. 23 

Déspotas esclarecidos pág. 25-26 



   

 
 

Iluminismo na economia: liberalismo pág. 

28 

Esquema – resumo pág. 29 

Máquinas, energia e divisão do trabalho 

pág. 34 

Inglaterra no início da Revolução 

Industrial pág. 37 

Lucro e tecnologia pág. 37 

O trabalho infantil e o feminino pág. 41 

Situação dos homens pág. 42 

Má alimentação e doenças pág. 42 

Moradia pág. 42 -43 

Burgueses donos das fábricas pág. 45 

Burgueses, burguesia e proletariado pág. 

45-46 

Trabalhadores se organizam pág. 48 

Esquema resumo pág. 51 

+ caderno 

+ slides  

Matemática Conjuntos numéricos; 

Reconhecimento de elementos que fazem 

parte do conjunto dos números naturais, 

inteiros, racionais, irracionais e reais; 

Operações como soma, subtração, 

multiplicação, divisão, potenciação e 

radiciação com números reais; 

Comparação de números reais; 

Obtenção da fração geratriz de dizimas 

periódicas; 

Extração de raiz quadrada exata e 

aproximada de números racionais. 

Literatura e Redação 

 

LITERATURA: Interpretação de textos 

(crônicas) 

REDAÇÃO: Proposta de produção de 

crônicas 

Geografia Livro didático: Página 12 até 45. 

Conteúdos: 

*Região e regionalização. 

*A origem dos continentes. 

*Guerra Fria: corrida armamentista e 

espacial. 

*Regionalização por blocos econômicos. 

*Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH). 

*América: dimensão, localização e 

regionalização. 

 

Inglês Unit 1 – p. 8 – 15 

Unit 2 – p. 18 – 25 



   

 
 

Conteúdos, exemplos e atividades do 

caderno. 

Modal Verbs: may, must, can, should; 

affirmative, negative and interrogative 

forms of modal verbs. 

Pode usar dicionário. 

Introdução a Filosofia Introdução à Ética 

Ética aristotélica 

Verdade e conhecimento 

 

 

 

9° ano 

Disciplinas Conteúdos 

Ciências Capítulo 1, 2, 3 e 4. 

- Propriedades gerais e específicas da 

matéria 

- Substâncias puras e misturas 

- Métodos de separação de misturas 

- Evolução dos modelos atômicos 

- Espécies iônicas 

- Representação dos elementos 

Português Período Simples e Período Composto 

Período Composto por Coordenação e 

por Subordinação 

Orações Subordinadas Substantivas – p.22 

Orações Subordinadas Adjetivas – p.58 

Pronome Relativo – p.38 

Função Sintática dos Pronomes Relativos – 

p.41 

 

Espanhol Curiosidades sobre Don Quijote de la 

Mancha 

Verbos em pretérito indefinido 

(irregulares) 

Curiosidades sobre Che Guevara – Filme 

Diarios de Motocicleta.  

Verbos em presente de subjuntivo. 

História Militares no poder pág. 18 

A República Oligárquica (1894-1930) pág. 

20 

O poder dos coronéis pág. 21 

A política dos governadores pág. 22 

Guerra no Campo: Canudos e Contestado 

pág. 23 

Reformas Urbanas e Revolta da Vacina 



   

 
 

pág. 28 

A imprensa operária e a imprensa negra 

pág. 31 

Os militares protestam pág. 32 

Esquema – resumo pág. 37 

A “paz armada” pág. 44 

Rivalidade entre as potências pág. 44 

Difusão de ódio e racismo pág. 44 

A Primeira Guerra Mundial pág. 45 

Tríplice Aliança e Tríplice Entente pág. 46 

As estratégias de combate pág. 49-52 

O papel decisivo dos Estados Unidos pág. 

53 

O Tratado de Versalhes pág. 54-55 

Esquema-resumo pág. 68 

+ caderno 

+ slides  

+ listas de exercício 

Matemática Propriedades de Potência 

- Potência com expoente inteiro negativo 

- Potências de base 10 

- Notação Científica 

- Propriedades dos Radicais 

- Raiz quadrada e raiz cúbica 

- Potências com expoente fracionário 

- Operações com Radicais 

Literatura e Redação 

 

LITERATURA: Interpretação de textos 

(conto) 

REDAÇÃO: Proposta de produção de 

conto 

Geografia Globalização: um mundo sem fronteiras; 

Indústrias e inovações técnicas; 

Globalização e organização do espaço 

geográfico; 

Globalização e desigualdade; 

Organizações internacionais; 

A ONU, a paz e o meio ambiente; 

Os Blocos Econômicos. 

Materiais de auxílio: 

Livro Didático (Capítulos 01, 02 e 03); 

Caderno de Exercícios; 

Materiais de Apoio I, II e III; 

Slides (Grupos); 

Resumos e esquemas do caderno passados 

pelo Professor; 

Explicações do Professor em sala de aula. 

 

Inglês Unit 1 – p. 8 – 20 

Unit 2 – p. 22 – 26 



   

 
 

Conteúdos, exemplos e atividades do 

caderno. 

Tag Questions: perguntar com afirmativa e 

confirmar com negativa; perguntar com 

negativa e confirmar com positiva; 

Second Conditional: if clause + main 

clause; main clause + if clause; Simple past.  

Pode usar cópia da tabela de verbos (p. 

139-140) e dicionário. 

Introdução a Filosofia Filosofia Moderna 

Teoria do conhecimento 

 

  



   

 
 

  



   

 
 

 

1° ano 

Disciplinas Conteúdos 

Arte Expressionismo 

Teatro 

Willian Shakespeare 

Biologia Unidade 2 - Origem da Vida e Biologia 

Celular 

- Capítulo 5 - Das origens aos dias de hoje  

- Capítulo 6 - A química da vida 

 

 A descrição de unidades e capítulos está 

com base no sumário do livro de capa 

verde. Os que possuem os livros de capa 

vermelha procurem pelos títulos no 

sumário.  

Espanhol Apresentação pessoal  

O alfabeto 

Formas de tratamento – formal e informal  

Verbos em presente de indicativo (regra de 

regularidade e de irregularidade) 

Nacionalidades 

Pronomes possessivos 

Uso de e/y e o/u 

Artigos definidos e indefinidos. 

Filosofia Mito X Filosofia 

Dialética 

Física Notação científica; 

Conceitos de repouso, movimento, 

trajetória e referencial; 

Velocidade escalar média; 

Aceleração escalar média; 

Classificação de movimentos progressivo 

ou retrógrado e acelerado e retardado; 

Construção e analise de gráficos do MRU; 

Resolução de situações problema 

envolvendo o MRU;  

Construção e analise de gráficos do 

MRUV; 

Resolução de situações problema 

envolvendo o MRUV; 

História Como a história começou pág. 11 

As origens: explicações científicas pág.12 

Existe uma Pré-história? 

O surgimento das espécies. Pág. 13-14 

A formação da humanidade pág. 15 

A importância do fogo pág. 15 

O gênero homo pág. 16 



   

 
 

A ocupação da América pág. 18 

O povoamento do continente pág. 18-19 

Descobertas arqueológicas pág. 19 

Sítios arqueológicos brasileiros pág. 20-21 

+ caderno 

+ slides 

+ listas de exercícios 

Geografia Formação do Universo e do Planeta 

Terra; 

As Rochas; 

Deriva Continental e Tectônica de Placas; 

Eras Geológicas; 

As estruturas e as formas de relevo. 

Materiais de auxílio: 

Livro Didático (Capítulos 10 e 11); 

Materiais de Apoio I, II e III; 

Exercícios do Livro Didático e do 

caderno; 

Slides (Grupos); 

Resumos e esquemas do caderno 

passados pelo Professor; 

Explicações do Professor em sala de aula. 

Química Capítulo 1, 2 e 3. 

- Método Científico 

- Constituição e classificação da matéria 

- Mudanças de estado físico da matéria 

- Separação de misturas 

- Transformações da matéria 

- Estrutura do átomo 

- Semelhanças atômicas 

 

Literatura e Redação 

 

LITERATURA: Denotação e Conotação; 

Gêneros do discurso e gêneros literários. 

REDAÇÃO: Proposta de produção: 

Narrativa 

Matemática - Conjuntos, elementos e definições 

- União e interseção entre conjuntos 

- Diferença e igualdade entre conjuntos 

- Conjuntos numéricos: Naturais, Inteiros, 

Racionais, Irracionais e Reais 

- Fração geratriz 

- Intervalos reais 

- Funções 

Português Capítulos 1, 2 e 3 

Inglês Unit 1 – p. 8 – 24 

Unit 2 – p. 25 – 28 

Conteúdos, exemplos e atividades do 

caderno. 

Pode usar dicionário.  



   

 
 

Sociologia Pedagogia histórico-crítica 

Introdução à origem da Sociologia  

 

2° ano 

Disciplinas Conteúdos 

Arte Aleijadinho 

Barroco 

Semana De 22 

Biologia Unidade 4 - Evolução - Capítulo 17 - 

Taxonomia e Sistemática (pág 360 - 361) 

Unidade 5 - Capítulo 18 - Vírus 

                      Capítulo 19 - Procariontes 

                      Capítulo 20 - Protistas 

Unidade 7 - Capítulo 24 – Fungos 

 

 A descrição de unidades e 

capítulos está com base no sumário 

do livro de capa verde.  

Espanhol Vocabulário sobre esportes 

Vocabulário sobre corpo humano 

Verbos em gerúndio 

Vocabulário sobre as refeições 

Verbo gustar 

Gastronomia dos países hispano-

americanos – curiosidades 

Filosofia Filosofia de Thomas Hobbes 

Filosofia Política 
 

Física Identificação de escalas termométricas; 

Resolução de problemas que envolvem 

mudanças de escalas termométricas; 

Definição e resolução de situações 

problema envolvendo a dilatação linear, 

superficial e volumétrica de sólidos; 

Interpretação de gráfico de dilatação de 

sólidos; 

Conceito de calor e capacidade térmica; 

Resolução de situações problema 

envolvendo calor específico e capacidade 

térmica; 

História Organização administrativa pág. 170 

Renascimento Carolíngio pág.170 

Fragmentação do Império Carolíngio 171 

Processo de transição pág. 175 

Características, organização política, 

social e econômica (pag. 176) 

Suserania e vassalagem (pag. 176) 

Servidão (pag. 177) 



   

 
 

Clero secular pág. 181 

Clero regular pág. 182 

Principais heresias (pag. 184-185) 
Cruzadas: A Guerra dos Cristãos e seus 

interesses (pag. 186) 

Consequências das Cruzadas (pag. 186) 

Românico pág. 188 

Gótico pág. 188 

Corporações de ofício pág. 196 

Burguesia pág. 197 

Peste negra pág. 198 

+Caderno 

+Listas de exercícios 

+ listas de exercícios 

Geografia Capitalismo e suas fases; 

Socialismo; 

As Guerras Mundiais e a Guerra Fria; 

A Ordem Geopolítica e Econômica: do 

pós-guerra aos dias atuais; 

Regionalização. 

Materiais de auxílio: 

Livro Didático (Capítulos 32, 33, 34 e 35); 

Exercícios do Livro Didático e do caderno; 

Resumos e esquemas do caderno passados 

pelo Professor; 

Explicações do Professor em sala de aula. 

Química Capítulo 10 

- Dispersões 

- Tipos de solução 

- Solubilidade  

- Concentração de soluções 

- Diluição e evaporação 

- Mistura de soluções 

Literatura e Redação 

 

Romantismo Brasileiro:  

-1ª GERAÇÃO- Gonçalves Dias 

2ª GERAÇÃO-  Álvares de Azevedo  

3ª GERAÇÃO-  Castro Alves 

REDAÇÃO: 

Proposta de produção: dissertação-

argumentativa 

Matemática - Classificação dos triângulos 

- Teorema de Pitágoras 

- Semelhança de triângulos 

- Relações métricas no triângulo retângulo 

- Razões trigonométricas no triângulo 

retângulo 

- Relação Fundamental da Trigonometria 

- Circunferência trigonométrica 

Português Capítulos 12 e 13 



   

 
 

Inglês Unit 10 – p. 178 – 192 

Unit 11 – p. 193 – 199 

Conteúdos, exemplos e atividades do 

caderno. 

Question Words (p. 193) 

Adjectives. 

Pode usar dicionário. 

Sociologia Sistemas de produção 

Marxismo 

 

 

3° ano 

Disciplinas Conteúdos 

Arte Mauricio Nogueira 

Klint 

Munch 

Malevitich 

Renoir 

Biologia Unidade 1 - O mundo em que vivemos  

 - Capítulo 01 - Introdução à biologia e ao 

estudo da biosfera 

 - Capítulo 02 - Estrutura dos Ecossistemas, 

Fluxo de Energia e Ciclo da Matéria 

 - Capítulo 03 - Comunidades e 

Populações 

  - Capítulo 04 - A quebra do Equilíbrio 

Ambiental 

A descrição de unidades e capítulos está 

com base no sumário do livro de capa 

verde.  

Espanhol Interpretação textual 

Verbos em presente de subjuntivo 

Vocabulário sobre as profissões.  
Filosofia Filosofia Sartreana 

Existencialismo 

 

Física Processos de eletrização (atrito, contato e 

indução) 

Calculo da intensidade da força de atração 

e repulsão entre cargas elétricas 

puntiformes (Lei de Coulomb);  

Conceito de campo elétrico e analise do 

comportamento da carga elétrica sujeita a 

este campo; 

Características do vetor campo elétrico; 

Características da energia potencial elétrica 

e do potencial elétrico; 

Resolução de situações problema 



   

 
 

envolvendo força elétrica, campo elétrico e 

potencial elétrico. 

História Vida política pág. 565 

Sistema eleitoral pág. 565-566  

Coronelismo pág. 566 

Uma sociedade rural pág. 566 

Clientelismo pág. 567 

Voto de cabresto pág. 567 

Fraudes eleitorais pág. 567 

Base da estrutura de poder pág. 567 

Política dos governadores pág. 568 

Politica café com leite pág. 569 

Convênio de Taubaté pág. 570-571 

Messianismo pág. 579 

Revolta de canudos (1893-1897) pág. 579 

Antônio conselheiro pág. 579-580 

Vida em Canudos pág.581 

Reação contra Canudos pág. 580 

Guerra de Canudos pág. 580-581 

Revolta da Vacina pág. 583 

Reforma da Capital pág. 583 

Semana de arte moderna pág. 589 

Propósitos dos modernistas pág. 589 

+ Caderno 

+Listas de exercícios 

+ listas de exercícios 

Geografia Características e crescimento da população 

mundial; 

Teorias Demográficas; 

Crescimento Vegetativo; 

Taxa de natalidade e mortalidade; 

Densidade Demográfica; 

População e nação: conceitos básicos; 

Movimentos Migratórios e Xenofobia. 

Materiais de auxílio: 

Livro Didático (Capítulos 17 e 18); 

Material de Apoio I; 

Exercícios do Livro Didático e do caderno; 

Resumos e esquemas do caderno passados 

pelo Professor; 

Explicações do Professor em sala de aula. 

Química Capítulo 20 e 21 

- Introdução a Química Orgânica 

- Propriedades e classificação do carbono  

- Classificação das cadeias carbônicas 

- Hidrocarbonetos: nomenclatura e 

classificação 

- Funções oxigenadas: álcool, fenol e ácido 

carboxílico. 



   

 
 

Literatura e Redação 

 

LITERATURA: 

- Pré-modernismo – Euclides da Cunha, 

Monteiro Lobato e Lima Barreto. 

- Vanguardas Europeias: Cubismo, Futurismo, 

Expressionismo, Dadaísmo e Surrealismo. 

REDAÇÃO: 

Proposta de produção:  dissertação-

argumentativa 

Matemática - Princípio Fundamental da Contagem 

- Fatorial 

- Permutação simples 

- Arranjo e Combinação 

- Permutação com elementos repetidos 

- Binômio de Newton 

- Triângulo de Pascal 

Português Capítulos 23 e 24 

Inglês Unit 19 – p. 338 – 355 

Unit 20 – p. 356 – 361 

Conteúdos, exemplos e atividades do 

caderno. 

Modal Verbs: can, could, may, might, 

must, should, ought to, would, shall, will; 

características dos modal verbs. 

Deceptive cognates (falsos cognatos). 

Pode usar dicionário. 

 

Sociologia Clássicos da Sociologia 

Indivíduo e Sociedade  

 

 

 

 

 

 


