
 

 

 

 

Disciplina Conteúdo Avaliação 

  

Educação 
Musical 

Profª  

Milena Tibúrcio 

(exceto a turma 
604) 

 

O som; os parâmetros do som; o silêncio; música.  
A notação musical tradicional: pentagrama; clave de sol; 
notas musicais; figuras de duração e pausas (de 
semibreve, mínima e semínima); pulso e compasso 
(binário, ternário e quaternário); barras de compasso; 
sinais de repetição. 
Flauta doce: sopro e respiração; postura do corpo 
correta; posições das notas na flauta;  repertório para o 
teste: Sol,,Lá, Si, Dó Rock 

5,0 = Prova escrita;  
2,0 = Teste de flauta doce;  
1,0 = Trabalho no laboratório de 
informática (em dupla); 
1,0 = Composição musical em 
grupo; 
1,0 = Participação, disciplina, 
deveres (aula / casa) e material. 

Desenho 

 

 Letras maiúsculas e algarismos do tipo bastão 
 As formas geométricas – adimensionais, uni, bi e 
tridimensionais. 
   Sólidos Geométricos – Poliedros e seus elementos e 
Sólidos de Revolução 
 Entes fundamentais – Ponto, Linhas, retas e curvas, 
Superfícies: planas e curvas 
   Relações entre os entes geométricos 
 Linhas -  Conceituação 
    Abertas e fechadas 
    Classificação quanto à direção: reta, curva, poligonal 
e mista. 
    Reta: porções da reta, semirreta, segmento de reta. 
Segmentos congruentes,colineares e consecutivos 
    Posições absolutas das retas: horizontal, vertical e 
inclinada.   

601, 603 e 605:  
Trabalho 1,5    
Teste 1,5    
Prova 7,0 
 
602, 604 e 606:  
Trabalho  1,0  
Teste 2,0 
Prova 7,0 

 

Artes Visuais 

 

Apostila de Cor:  Cores Primárias e Secundárias (até 
pág. 4). 
Apostila Elementos Básicos da Expressão Plástica 
(apostila nº 2): Ponto, Linha e Suporte (até pág. 7) 

1ª Prova Trimestral – 7;0 pontos 
Trabalhos – 3,0 pontos 
Trabalho Oh! – 1,5 ponto 
Linhas Dançantes – 1,5 ponto 

 

Inglês 

 

 

 

Genre 
 Vocabulary Grammar 
 ID cards (pp.  16, 17) 
 Poems (p. 22) 
 Posters (pp. 30,38,39) 
 Family Trees (p. 33) 
 Profiles 
 Comic Strips 
 Songs 
First-person accounts Classroom Language 
 The Alphabet (p. 24) 
 School Supplies 
 Greetings and Farewells 
 Countries and Nationalities (pp. 18,19) 
 Colors (p. 21) 
             Family Members (p. 32,33) 
 Parts of the body (hand, eye, hair, face)  
 Numbers (0-50) (pp. 12,27,41)   
 Verb to be – simple present tense (pp. 18,19,20,21) 
 Subject Pronouns (p. 35) 
 Possessive Adjectives (pp. 34,35)
 Demonstrative Pronouns  

Prova- 7,0 
 
Manhã: Trabalho em dupla: 3,0 – 
Alunos criam um personagem e 
escrevem sobre ele dizendo suas 
preferências, sua nacionalidade, 
seu nome completo, etc. 

 
Tarde: Trabalho em dupla: 3,0 - 
reading comprehension e um 
pequeno parágrafo apresentando 
um personagem 
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 Have – simple present tense – affirmative form 
Indefinite Article 
 “And” (connective) (p. 21) 
 Questions with WHO / WHAT / WHERE … 
FROM / HOW / HOW OLD 

História O professor informará o conteúdo em sala de aula. O professor informará em sala.  

Português 

 

Linguagem verbal e não verbal; 
Recursos gráficos de HQ (tipos de balão, molduras, 
imagens) 
Onomatopeia 
Interjeição 
Vocativo 
Tipos de frase 
Variedade linguística 
Revisão de substantivo de adjetivo e de locução 
adjetiva. 

Prova: 50% 
 
Redação, testes e trabalhos 
individuais: 30% 
 
Trabalhos em grupo: 20% 
 
Leitura do trimestre: HOMERO. 
Odisseia. Clássicos da literatura 
em quadrinhos. 

Matemática 
(Exceto turma 
602) 

- Operações com números naturais 
- Problemas 
- Expressões numéricas 
- Múltiplos e Divisores 
- Critérios de divisibilidade 

Teste em dupla: 3,0 pontos 
 Prova: 7,0 pontos                        

Ciências 

Rochas;  
Universo;  
Sistema Solar;  
Camadas da Terra 

Trabalho: 3,0 pontos 
 Prova: 7,0 pontos              

 

Francês 

 

Ler um texto e responder a perguntas de interpretação 

Reconhecer as palavras em francês e identificar os sons 
essenciais da língua 
- o alfabeto francês 
Falar sobre si e sobre outras pessoas 
- os pronomes pessoais je, il, elle / os verbos s’appeler, 
habiter, parler no presente do indicativo / países e 
cidades francófonos 
Cumprimentar alguém e se despedir 
- expressões de saudação, o uso dos pronomes tu e 
vous 
Caracterizar, identificar e descrever  pessoas do 
ambiente escolar 
- o uso de c’est e il est, os verbos être, avoir no presente 
do indicativo/ os números de 0 a 20 / os artigos 
definidos e indefinidos no singular/ o masculino e o 
feminino 
Identificar objetos 
- os artigos definidos e indefinidos no plural / o plural e 
o singular / os objetos da sala de aula 
Compreender as ordens em sala de aula 
- Répétez / Lisez, etc. 
Descrever e comparar seu horário escolar 
- as disciplinas da grade curricular / os dias da semana  
Falar sobre seus gostos e expressar uma opinião 
- os verbos adorer, aimer, préférer, détester no presente 
do indicativo / conjugação dos verbos em –er no 
presente do indicativo / os pronomes pessoais / o 
apóstrofo 

 
Pixel 1- Livro e caderno de exercícios- Unité 0 e 1; 
folhas e caderno do aluno 

Trabalho: 3,0 

Trabalho em grupo: “Dictionnaire 

illustré” 

 

Prova :  7,0 



 

Geografia 

 

 

.O conceito de lugar na geografia  
 A paisagem geográfica 
 
a) A diversidade das paisagens 
b) A construção das paisagens 
c) A paisagem e o lugar  
 Elementos para representação e localização geográfica 
a) Os mapas e sua importância para a humanidade 
b) Os elementos de leitura dos mapas 
c)  Orientação e localização 
 
ONDE ESTUDAR?  
Caderno e exercícios do livro “Geografia em mapas”  
Textos de apoio:  
- O conceito de paisagem 
- Representação geográfica: o mundo dos mapas 
Slides: 
A paisagem geográfica 
Introdução à cartografia  
 

 

 

 

- Trabalho em Grupo- 

Entendendo as paisagens: 1,5 

 - Pesquisa para as cartas de 

“supertrunfo” (Projeto Horta): 

1,5 

 

- Prova: 7,0 

Educação Física 

 

A) Habilidades Motoras básicas , Atividade, Física e 
Saúde  

B) Importância da Educação Física (aspectos gerais e a 
importância do movimento)    

C) Benefícios da Atividade Física   

D) Iniciação ao Atletismo, corridas, salto em altura , 
salto em distância. 

a) Frequência, disciplina uso do 
uniforme, Participação nas 
atividades propostas pelo 
professor e demais alunos da 
turma, 
b)Participar de forma construtiva 
e democrática nas atividades 
esportivas e lúdico-recreativas; 
b) (auto avaliação) sobre sua 
participação e desenvolvimento 
no alcance dos objetivos citados 
acima. 

 


