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Disciplina 

 

Conteúdo Avaliação 

  

Educação 
Musical 

Prof. Affonso Celso  

 
(exceto a turma 
806) 

 

 

1) Hino Nacional Brasileiro e Hino dos Alunos do 
CPII. 
 
2) Elementos da escrita musical: 
 
a) Nomes das notas na pauta; figuras de duração e 
pausas (nomes também); tipos de compasso; sinais  
de repetição. 
 
b) Tom e semitons naturais e alterados.  
 
c) Alterações: sustenido, bemol e bequadro. 
 
3) Flauta doce e/ou instrumento escolhido – 
repertório: “Tema de amor de O Poderoso Chefão” 
(Nino Rota) e “La Donna è Mobile” (Verdi). 
 
4) História da Música: o Romantismo. 

5,0 = Prova;  
 
2,0 = Teste de flauta / outro 
instrumento; 
 
 3,0 = Trabalho em grupo de 
composição de temas para 
personagens de uma história. 

Desenho 

 

 
Arco capaz :  Ângulos notáveis (30°, 45°, 60° e 90°) 

Quadriláteros: Elementos e classificação. 

Propriedades dos paralelogramos e trapézios.  

Construção de paralelogramos, trapézios e 

trapezóides aplicando os lugares geométricos (LG). 

 

801, 803 e 805 
Teste 3,0   
 
802            Trabalho 3,0     

804 e 806     Teste   3,0 

 

Prova 7,0  
 

 

Artes Visuais 

 

 

 Profª Rosiane: Turmas 801, 805, 807, 802, 

804 e 806. 

 Profª Ingrid: Turma 803. 

- Matéria da Prova:  

Elementos Visuais: 

Policromia, monocromia, simetria, assimetria, 

volume, linhas. 

Arte Colonial: 

Arquitetura colonial 

Barroco 

Leituras: Livro de Graça Proença – cap. 11; Apostila 

de Elementos Visuais; Apostila de Arte Colonial. 

 

Prova – 5,0 pontos 
Trabalhos – 5,0 pontos 

Turmas 801, 805, 802, 804, e 806: 

Releitura Heitor dos Prazeres 

(Samba e policromia) – 1,0 

Barroco no Brasil (Azulejos, 

querubins brasileiros e elementos 

visuais- fase 1) – 1,5 

Pesquisa fachadas coloniais (imagens 

e reconhecimento de elementos 

arquitetônicos) – 1,0 

Bandeira estilizada (atividade em 

parceria com a Feira dos Países da 

disciplina de Geografia) – 1,5 



Turma 803: 

Barroco e elementos visuais - 1,5 

Bandeira estilizada (atividade em 
parceria com a Feira dos 
Países da disciplina de 
Geografia) - 1,5 

Fachadas coloniais – 2,0 

 

 

Inglês 

 

 

 

a) GRAMMAR: 
 

a) Modal verbs indicating ability, 
advice, possibility and probability 

b) Have to (obligation) 
c) Comparative/Superlative 
d) There to be (review) present and 

past 

b) VOCABULARY: 
Adjectives of personality 
Jobs related to movies, music, sports and fashion 
Parts of the body 

AVALIAÇÃO 
  
·       Trabalho baseado na leitura de 
“The Hound of the Baskervilles”. 
Em grupos. 3,0 (para turmas 803, 
804 e 806). 
801, 802, 805- teste em dupla- 3,0 
·       Prova- 7,0 pontos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

História 

 

 

 

ALESSANDRO -801, 803, 802, 804, 806 

Conteúdos: 

- Revolução Industrial 
- Revolução Francesa 
 
Material de Estudos 
Livro Didático 
- Unidade 1: Capítulo 02: A Revolução Industrial 
(pp.27-40) 
- Unidade 1: capitulo 03: A Revolução Francesa 
(pp.52-62) 
Material complementar 

- Folhas com resumo da matéria e exercícios 
sobre Revolução Francesa e Revolução 
Industrial. 

 
CRISTIANO - 805 
- Revolução Industrial                                                  

- Revolução Francesa 
 
Material de Estudos 
Livro Didático 
- Unidade 1: Capítulo 02: A Revolução Industrial 
(pp.27-40) 
- Unidade 1: capitulo 03: A Revolução Francesa 
(pp.52-62) 
Material complementar 
- Folhas com resumo da matéria e exercícios sobre 
Revolução Francesa e Revolução Industrial. 
 

 
Trabalhos (até 3,0 pontos) 

Prova valor: 7,0 pontos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabalhos (até 3,0 pontos) 

Prova valor: 7,0 
 



Matemática 

(Exceto turma 
802) 

 

801, 803, 805, 804 e 806  
Produtos notáveis (até produto da soma pela 
diferença) 
Fatoração (até diferença entre dois quadrados 
Estudo dos triângulos (capitulo 6) até os 4 casos de 
congruência 
802 
Produtos notáveis e fatoração (capitulo 5) 
Estudo dos polígonos (capítulo 4) 
 

Teste em dupla: 3 pontos 

Prova: 7 pontos 

 

Ciências Sociais 

 

Juventude(s); 
Indústria cultural e cultura de massa; 
Juventude e consumo. 
 

Será divulgado em sala de aula. 

 

Ciências 

 

Manhã e Tarde: 
Tecido muscular 
Tecido nervoso 
Sistema reprodutor (masculino, feminino, método 
contraceptivo). 
Sistema digestório 
 

Prova: 7,0 

Trabalhos variados:3,0 

 

Francês 

 

Ler um texto e responder a perguntas de 
interpretação 
 
Propor, aceitar e recusar convites (revisão) 
- os verbos vouloir, pouvoir, savoir e pouvoir 
Falar sobre as atividades diárias / Apresentar sua 
rotina e hábitos (revisão) 
- as atividades do dia / o presente dos verbos 
pronominais 
Expressar ordens, autorizações e proibições 
- o imperativo afirmativo e o negativo / a forma 
negativa das frases (para 2º trimestre) 
 
Comprar uma roupa e descrevê-la 
- verbos s’habiller, mettre, porter / Pronomes 
complementos do Objeto Direto (le, la, l’, les) / os 
adjetivos 
demonstrativos / feminino das cores 
 
Pixel 1- Livro e caderno de exercícios- Unités 1 e 
2; folhas e caderno do aluno 
 

 Trabalho: 3,0 
 
Trabalho em grupo 
 
Prova :    7,0 

 

Geografia 

 

 

 1- Continente Americano: aspectos físicos  
- Divisão da América segundo critérios físicos;  
-Relevo: tipos de relevo na América, placas tectônicas 
e formação do relevo;  
- Dinâmica climática e vegetação;  
- Hidrografia: principais bacias hidrográficas, usinas 
hidrelétricas e os problemas ambientais e sociais;  
- Relevo e energias renováveis: enfoque na 
importância da energia geotérmica nas áreas de 
instabilidade tectônica.  
2- Continente Americano: Aspectos históricos, 
sociais, econômicos e culturais  
- Divisão da América segundo critérios históricos, 
culturais, econômicos e sociais;  
- E.U.A: Processo histórico (breve): colônia de 
exploração e povoamento; fatores que levaram a 
supremacia americana; características da economia 

 - Prova: 7,0  

- Feira dos países: 3,0  

 



(indústria e agricultura – Belts), cultura e sociedade 
no período atual.  
- Canadá: população (densidade demográfica, 
diferenças culturais e linguísticas) e relações 
econômicas com os EUA.  
- México: potencial energético, relação econômica 
com os EUA e a questão da imigração;  
- América Central: características gerais da economia, 
sociedade e cultura.  
- América Andina e Platina: características gerais da 
economia.  

 

 

 

 

Educação Física 

 

 

HANDEBOL: Atividades em duplas, trios e 
grupos maior; 

Fundamentos básicos do Handebol; 

 Execução dos jogos, utilizando as regras 
fundamentais. 

a) Frequência, disciplina, uso do 

uniforme; Participação nas 

atividades propostas pelo 

professor e demais alunos da 

turma; Participação de forma 

construtiva e democrática nas 

atividades esportivas e lúdico-

recreativas; 70% 

b) Auto avaliação sobre sua 

participação e desenvolvimento 

no alcance dos objetivos citados 

acima. 30% 

 

Português 

 
O conteúdo e a forma de avaliação serão informados 
posteriormente, em sala de aula. 

 

 


