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Disciplina Conteúdo Avaliação 

 

Educação Musical 

 

Profª  
Milena Tibúrcio  

 
(exceto a turma 604) 

 

 Hino dos Alunos do Colégio Pedro II  

 Hino Nacional Brasileiro 

 A notação musical tradicional (apostila  páginas 
9 a 22) - Elementos da escrita musical: notas 
musicais (sol3 a mi4); compasso binário, 
ternário e quaternário; figuras de som 
(semibreve, mínima, semínima e colcheia); 
figura de silêncio (pausas da semibreve, 
mínima, semínima e colcheia); sinais de 
repetição (ritornello e Da Capo); ponto de 
aumento e ligadura; sinais de Intensidade (p e 
f)  

 Flauta doce: Firework 

 Formação da Música Brasileira: Música 
Indígena; Música Europeia (apostila páginas 
25 a 33). 

5,0 = Prova escrita;  
 
2,0 = Teste de flauta doce; 
2,0= trabalho interdisciplinar (musica, 
portugues e informática educativa) de 
composição em grupo sobre 
trovadores  
 
 
1,0 = Participação, disciplina, deveres 
(aula / casa) e material. 

Desenho 

601, 603 e 605 

602, 604 e 606  

 

 

Posições relativas das retas: Paralelas, coincidentes 
e concorrentes (oblíquas e perpendiculares). 
Traçado de retas paralelas com o uso dos esquadros. 

Traçado de retas perpendiculares com o uso dos 

esquadros (apenas para o turno da TARDE). 

Ângulos: Conceito, elementos, notação e construção. 

 

 
601, 603 e 605   
Teste 3,0   
Prova 7,0 
 
 
602, 604 e 606       
Teste 2,0      
Trabalho  1,0    
Prova: 7,0  
 
 

 

Inglês 

 

 

 

a)   GRAMMAR: 

 Simple present affirmative, negative, 
interrogative/short answers 

 There is/there are/there isn’t/there aren’t 

 Frequency adverbs 

 Genitive case 

 Possessive adjectives: my, your, his, her, its, 
our, their 

 Demonstrative pronouns: this/that/ these 
/those 

b)  VOCABULARY:  

 Cardinal numbers:  1 – 100  

 Places in a neighborhood (bakery, newsstand, 
library, prison, etc) 

 Verbs: Like, hate, want, have, go, fly, walk, 
love, live, eat, think, do, make,  

 Description of pets  
 

  
  

 Turmas da Manhã: 
Criação de um folheto 
turístico sobre o bairro  

 Turmas da tarde: Teste 
em dupla- 3,0 pontos  

 Prova (2ª certificação) - 
7,0 pontos 

  
 

 



História 

ARTHUR - 601 

 

 

Conteúdos:  

- As Sociedades Humanas em diferentes tempos e 
espaços na Antiguidade: África, Ásia, América e 
Europa: 
- A Invenção da Escrita (material complementar 
trabalhando em sala; quadro comparativo sobre: 
Mesopotâmia, Egito, China e Inca); 
- O surgimento das cidades, do Estado e do comércio 
(material complementar trabalhando em sala); 
- A Antiga Mesopotâmia 
 
Material de Estudos: : Livro “A Mesopotâmia” e 
livro didático Capítulo 4 (Pp: 52-59) e Capítulo 5 
(pág. 68 a 77) 
 

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

História 

ROBERTO - 602 

 

Conteúdos:  

- As Sociedades Humanas em diferentes tempos e 
espaços na Antiguidade: África e  Ásia; 
 
Material de Estudos: 
Livro Didático 
- Capítulo 4 (Pp: 55-69) e Capítulo 5 (pág. 71 a 87) 
Material complementar 
- Folhas de resumo de aula e exercícios sobre 
Mesopotâmia e Egito. 
- Material de exercícios que foram feitos em sala 
(“material de apoio”) I, II e III. 
 

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

História 

CRISTIANO- 603, 
605, 604, 606 

 

 

 

Conteúdos:  

- As Sociedades Humanas em diferentes tempos e 
espaços na Antiguidade: África e  Ásia; 
 
Material de Estudos: 
Livro Didático 
- Capítulo 4 (Pp: 55-69) e Capítulo 5 (pág. 71 a 87) 
Material complementar 
- Folhas de resumo de aula e exercícios sobre 
Mesopotâmia e Egito. 
- Material de exercícios que foram feitos em sala 
(“material de apoio”) I, II e III. 
 

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

 

Português 

 

O conteúdo será divulgado em sala de aula pelo 
professor. 

 

Matemática 
(Exceto turma 602) 

 

Múltiplos  
Divisores 
MDC: divisores, fatoração, algoritmo de Euclides 
MMC: múltiplos, fatoração, fatoração simultânea  
Problemas envolvendo MDC e MMC 
Frações: definição,nomenclatura,  fração como razão, 
classificação, número misto, frações equivalentes 
 

 

   Teste em dupla: 3 pontos 

    Prova: 7 pontos 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

Ciências 

 

Manhã e Tarde: 
Solo 
Tipos e propriedades (porosidade e permeabilidade) 
Técnicas de cultivo e preparação do solo 
Adubação (química x orgânica) 
Adubação verde (leguminosas) 
Ciclo do nitrogênio 
Lixo e doenças veiculadas pelo solo 
 
Água 
Ciclo da água 
Composição química 
mudanças de estado físico e transferência de energia 

 
 

 

 

 

 

 

Prova: 7,0 

Outras atividades: 3,0 

 

 

 

Francês 

 

Turmas: 601, 602, 

603, 604, 605, 606 

 

 

Ler um texto e responder a perguntas de 
interpretação 
Falar ao telefone 
- o verbo avoir no presente do indicativo / as formas 
interrogativas quel/s, quelle/s / as datas 
Convidar, aceitar e recusar convites 
- o verbo aller no presente do indicativo / a 
interrogação com est-ce que, a forma negativa das 
frases / preposições à 
(e suas contrações) e chez 
Descrever pessoas 
- o verbo être no presente do indicativo / os adjetivos 
descritivos / o masculino e o feminino dos adjetivos 
/ os 
números de 20 a 100 
os meses do ano / os níveis do sistema escolar 
francês 
Pixel 1- Livro e caderno de exercícios- Unité 2; 
folhas e caderno do aluno 

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

 

Geografia 

 

 

 
- Movimentos de rotação da Terra, orientação, 
localização através das coordenadas geográficas e 
fusos horários; 
- O movimento de translação, zonas climáticas e 
estações do ano; 

 
Produção e execução do jogo: 
Localizando grandes elementos da 
paisagem no sistema de coordenadas 
global (2,0 pontos) 
- Visto nas anotações, resumos e 
atividades realizadas no caderno e no 
livro Geografia em mapas (1,0 ponto) 

Educação Física 

Profª Arly_; 

 

 CONTEÚDO PROGRAMATICO  

 Habilidades Motoras básicas, Atividade, Física e 
Saúde  

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

   Benefícios da Atividade Física   

  Iniciação ao Voleiball fundamentos toque, 
manchete, saque por baixo. Jogo de voleiball 
adaptado 

 

a) •Frequência, disciplina uso do 
uniforme, Participação nas atividades 
propostas pelo professor e demais 
alunos da turma,• Participar 
de forma construtiva e democrática 
nas atividades esportivas e lúdico-
recreativas; circuito de voleiball.  
Valor: 70 % 
 
b) (auto avaliação,,) sobre sua 
participação e desenvolvimento no 
alcance dos objetivos citados 
acima. Valor: 30% 
 
 
 
 



 
 

 

Artes Visuais 

Profª Flávia:  

Turmas 601, 602, 

603, 604 e 605 

 
 

Profª Ingrid 

Turma 606 

 

 
Elementos Básicos da Expressão Plástica 

(apostila nº 2). 
Cores Primárias, Secundárias, Quentes e 

Frias e Neutras (apostila de cor). 
Arte na Pré-história – apostila nº 3  
Arte Indígena – apostila nº 3  

 

  
2ª Prova Trimestral – 5,0 pontos 
 Trabalhos – 5,0 pontos 
Trabalhos das turmas 601, 602, 603, 
604 e 605  
Colagem com cores primárias, 
secundárias e neutras – 2,0 pontos 
Pintura rupestre – 3,0 pontos 
Trabalhos da turma 606 
Desenho com cores frias e quentes – 
1 ponto 
Colagem com cores primárias, 
secundárias e neutras – 1,0 ponto 
Pintura rupestre – 3,0 pontos 
 

 


