
 

PONTOS NODAIS – 3ª CERTIFICAÇÃO 

6º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

  

  

ARTES VISUAIS 

Conteúdo: Patrimônio Cultural: aspectos relativos à cultura popular, as artes 

indígenas e as artes africanas e afro-brasileiras. Linguagens Artísticas: 

Escultura/Cerâmica e Xilogravura.  

Metodologia de avaliação: Trabalhos práticos realizados em sala de aula no 

valor de até 6 ptos / Prova no valor de até 4 ptos 

Trazer lápis de cor individual (os alunos não poderão emprestar material). 

  

ED. MUSICAL 

Pentagrama e claves (de sol, de fá e de dó). Notas musicais na clave de sol 

(dó3 à lá4). Figuras rítmicas e respectivas pausas (semibreve, mínima, 

semínima, colcheia). Compassos: grafia e classificação (binário, ternário e 

quaternário). Formação da música brasileira. Dança brasileira: samba. Hinos 

(letra e autores): Nacional Brasileiro e dos Alunos do Colégio Pedro II. 

Instrumentos de avaliação: prática musical: 3 pontos; composição: 1 ponto; 

prova escrita: 5 pontos; participação: 1 ponto. 

  

ESPANHOL 

 Verbos, substantivos e adjetivos (descrição física e psicológica); verbo 

gustar. Atividades 18 – 21. 

Metodologia da avaliação: Prova (6,0) + Trabalho (3,0) + Comportamento e 

participação nas aulas (1,0) 

  

 

FRANCÊS 

 Turmas 603 e 606:  

-Saudações e despedidas 

-Apresentar-se, descrever-se e descrever alguém 

-Números de 0 a 100 

-Nacionalidades (masculino-feminino) 

-Expressar gostos e preferências 

-Artigos definidos e indefinidos 

-Frase negativa 

-Adjetivos interrogativos 

-Identificar um objeto 

-Dizer onde habita, para onde vai e de onde vem, 

-O material escolar 

-Dias da semana, indicar as horas: emprego do horário escolar 

-Verbos aimer, adorer, préférer, détester, étudier, habiter, s’appeler, être, 

avoir 

-Verbos aller (+ preposições) e venir (+ preposições) 

 

Turma 604: 

-Verbos (s’appeler, être, avoir) 

-Números de 0 a 60 

-Nacionalidades (masculino-feminino) 

-Preferências / gostos (verbos regulares) 



-Artigos definidos 

-Frase negativa 

-Adjetivos interrogativos 

-Locais da escola / Disciplinas escolares / Material escolar 

-Dizer os dias da semana 

-Artigos definidos e indefinidos 

 

  

INGLÊS 

  CONTEÚDOS: 

- Present Continuous (formas afirmativa, negativa e e interrogativa 

- Simple Present (forma afirmativa, apenas) 

- Action verbs (verbos de ação relacionados a atividades de rotina) 

- There be (There is/There are/There isn’t/ There aren’t) 

- Preposições de lugar (in/on/under/in front of/behind/next to/ between) 

- Furniture (vocabulário de mobília) 

- Musical Instruments (vocabulário de instrumentos musicais) 

- Leitura e interpretação de textos 

 

AVALIAÇÕES: 

- Trabalho individual com consulta (1,0) 

- Trabalho em dupla sem consulta (2,0) 

- Engajamento (1,0) 

- Prova (6,0)  

 

  

PORTUGUÊS 

Artigos; numerais; Verbos (Tempos, modos, formas nominais); Textos 

lendário e mitológico. 

Metodologia: Prova: 4,0; Trabalho: 3,0; Redação: 2,0; Processual: 1,0 

  

GEOGRAFIA 

 Geografia urbana, geografia rural, relação entre campo e cidade, 

agricultura, pecuária, indústria e comércio 

Instrumentos de avaliação: 

- Resumo de capítulo selecionado (2,0) 

- Questionário (2,0) 

- Prova (6,0) 

 

  

HISTÓRIA 

Roma Antiga - Capítulo 7 do livro (pág. 154 a 183) 

  

CIÊNCIAS 

 1- Célula: Tipos de células (procariota, eucariota, animal e vegetal); 

organismos uni e pluricelulares 

2- Níveis de organização da vida (célula, tecido, órgão, sistema, organismo, 

população, comunidade, ecossitema e biosfera) 

3- Sistema Nervoso 

Neurônio - caraterização: dendritos, corpo celular e axônio 

Divisão do Sistema Nervoso- central e periférico 

Funções do encéfalo (cérebro, cerebelo e bulbo), medula espinhal e nervos 

4- Sistema Locomotor 

Caracterização e funcionamento do sistema muscular e ósseo (esquelético); 

interação com sistema nervoso 

Função dos ossos 

Livro: Capítulos 7, 8 (122-133) e 9. Fichas Trabalhadas em aula. 



  

DESENHO 

  601 -   
Posições absolutas da reta  
Posições relativas entre retas  
Retas paralelas  
Retas perpendiculares  
  
  
603- Posições absolutas da reta  
Posições relativas entre retas  
Retas paralelas  
Retas perpendiculares  
  
  
602, 604, 606:  
    • Desenho de Letras/Letras Bastão  
    • Elementos Fundamentais do Desenho  
      - formas geométricas  
      - dimensões  
      - ponto, linha, superfície  
      - sólidos geométricos  
      - relações entre pontos, linhas e superfícies  
      - classificação de linhas  
    • Estudo da Reta / Posições das Retas  
      - posições absolutas das retas  
      - posições relativas das retas  
    • Desenho com grade Geométrica   
 

  

MATEMÁTICA 

 601, 603, 602, 604 e 606 

Porcentagem 

  

 

 



 

PONTOS NODAIS – 3ª CERTIFICAÇÃO 

7º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

  

  

ARTES VISUAIS 

Conteúdo: Imagem Abstrata e Teoria das Cores (Primárias, Secundárias, 

Terciárias, Quente e Frias, Disco Cromático e Harmonia Cromática). 

Metodologia de avaliação: Trabalhos práticos realizados em sala de aula no 

valor de até 6 ptos / Prova no valor de até 4 ptos 

Trazer lápis de cor individual (os alunos não poderão emprestar material). 

 

  

ED. MUSICAL 

 Pentagrama e claves (de sol, de fá e de dó). Notas musicais na clave de sol 

(dó3 à lá4). Figuras rítmicas e respectivas pausas (semibreve, mínima, semínima e 

colcheia). Compassos: grafia e classificação (binário, ternário e quaternário). 

Classificação das vozes. História da música: período barroco. Hinos (letra e autores): 

Nacional Brasileiro e dos Alunos do Colégio Pedro II. 

Instrumentos de avaliação: 

Prática musical: 3 pontos 

Atividade capítulo 5 Apostila: 1 ponto 

Prova escrita: 5 pontos 

Participação: 1 ponto 

  

ESPANHOL 

Turma 705: 

 Pronombres de complemento directo; Presente de Indicativo (verbos 

irregulares; uso de MUY y MUCHO. Atividades 19 – 23 (atividades 24, 25 e 

26 é revisão para prova com gabarito disponível no moodle).  

Metodologia da avaliação: Prova (6,0) e Trabalhos (3,0) + Comportamento e 

participação nas aulas (1,0). 

Turmas 701 e 702: 

Pronombres de complemento directo; Presente de Indicativo (verbos 

irregulares; uso de MUY y MUCHO. Atividades 19 – 23. (atividades 24, 25 e 

26 é revisão para prova com gabarito disponível no moodle). 

Metodologia da avaliação: Prova (6,0) e Trabalhos (3,0) + (1,0 material de 

espanhol completo: 19 – 24) 

  

FRANCÊS 

 -Vocabulário das atividades de lazer, esportivas e culturais  

-Verbos vouloir e pouvoir no presente do indicativo  

-Vocabulário de roupas e cores  

-Vocabulário das estações do ano e do tempo     

-Futur proche e expressões de tempo  

- 3 formas de se fazer pergunta  

-Formas da negativa  

-Passé récent  

-Vocabulário das partes da casa e móveis  

-Preposições de lugar  

-Verbos devoir, dire, répondre, perdre e savoir no presente do indicativo  

 



  

INGLÊS 

CONTEÚDOS: 

 TURMAS 701, 703, 705: 

 Simple Past (Verb to be) 

 Simple Past (Regular verbs) 

 CAN / COULD 

 interpretação de textos 

 

TURMAS 702, 704: 

 Simple Past (Verb to be) 

 Simple Past (Regular verbs) 

  interpretação de textos 

 

AVALIAÇÕES: 

TURMAS 701, 703, 705: 

- Trabalho individual com consulta (1,0) 

- Teste avaliativo (2,0) 

- Engajamento (1,0) 

- Prova (6,0)  

 

TURMAS 702, 704: 

- 2 trabalhos individuais com consulta (2,0 cada) 

- Prova (6,0) 

 

  

PORTUGUÊS 

 (TURMAS 701, 703, 702, 704) 

- Características do gênero terror/horror; 

- Leitura da coletânea de contos de terror/horror; 

- Preposições e seus valores semânticos; 

- Verbos intransitivos, transitivos diretos, transitivos indiretos e bitransitivos; 

- Pronomes oblíquos como complementos verbais; 

- Adjuntos adverbiais e seus valores semânticos. 

 

(TURMA 705) 

- Características do gênero terror/horror; 

- Leitura da coletânea de contos de terror/horror; 

- Preposições e seus valores semânticos; 

- Verbos intransitivos, transitivos diretos, transitivos indiretos e bitransitivos; 

- Pronomes oblíquos como complementos verbais. 

 

METODOLOGIA: Prova: 4,0 ;  Redação terror: 2,0; Microconto: 1,0; 

Participação / Realização das atividades em sala: 1,0; Trabalho / Diário de 

leitura: 2,0 

  

CIÊNCIAS SOCIAIS   
 Conteúdos: 

 Diversidade Cultural, etnocentrismo e relativismo cultural; 

 Raça e racismo; 

 Desigualdades raciais; 

 Desigualdades de gênero. 

 



Avaliação: 

Atividade de criação de uma história ou história em quadrinhos sobre 

etnocentrismo e relativismo cultural (2 pontos) 

Participação nos debates, rodas de conversa e nas aulas (1 ponto) 

Atividade a ser feita em fevereiro, com gráficos de desigualdade de 

gênero e raça (2 pontos) 

Prova (5 pontos) 
 

  

GEOGRAFIA 

Conteúdo: 

Geografia da População 

Espaço Urbano e Espaço Rural 

Formação do Território e Organização do Espaço Brasileiro 

Território Brasileiro em mapas 

Regiões Brasileiras (segundo IBGE) 

Estrutura Político-Administrativa do Brasil 

Sistema Político Brasileiro 

 

Metodologia de Avaliação: Trabalho (Estados Brasileiros) - valor: 4,0 pontos 

+ Prova – valor: 6,0 pontos. 

  

HISTÓRIA 

 Formação da América Espanhola 

 Formação da América Portuguesa 

  

CIÊNCIAS 

 - Conceitos Básicos em saúde: agente etiológico, vetor, surto, epidemia, 

pandemia e endemia; antígeno e anticorpo; profilaxia 

-Indicadores de saúde: taxa de mortalidade infantil e saneamento básico 

-Principais verminoses, protozoonoses, bacterioses e viroses (formas de 

transmissão e profilaxia) 

-Importância e funcionamento de vacinas e soro. 

Livro: capítulos 4, 5 e 6. Fichas trabalhadas em aula 

  

DESENHO 
 • Elementos Fundamentais do Desenho 
      - formas geométricas 
      - dimensões 
      - ponto, linha, superfície 
      - sólidos geométricos 
      - relações entre pontos, linhas e superfícies 
      - classificação de linhas 
    • Distâncias entre Elementos Geométricos/Equidistância 
    • Círculo e circunferência 

  

MATEMÁTICA 

 Conteúdo: 

 Razão 

 Estatística: Calculo de média aritmética simples e ponderada 

 Estatística: Gráfico de barras, setores e de linha 

 Álgebra: Linguagem algébrica 

 Álgebra: Equação 

 Calculo de área de figuras compostas 

Metodologia: 

 4 trabalhos: valor 4,0 pontos 

 Prova + teste: valor 6,0 pontos (5 pontos para a prova, 1 ponto para 

o teste) 



 

  

 

 

 



 

PONTOS NODAIS – 3ª CERTIFICAÇÃO 

8º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

  

  

ARTES VISUAIS 

Conteúdo: Arte Brasileira no século XIX (Missão Artística Francesa e a 

Academia Imperial de Belas Artes): Principais artistas e temas. Inovações do 

século XIX: A Fotografia. Revisão da Teoria das Cores.  

Metodologia de avaliação: Trabalhos práticos realizados em sala de aula no 

valor de até 6 ptos / Prova no valor de até 4 ptos 

Trazer lápis de cor individual (os alunos não poderão emprestar material). 

 

  

ED. MUSICAL 

1.Gênero musical: choro (características e história). 

2.Pixinguinha: trajetórias pessoal e profissional. 

3.Elementos da escrita musical: nome das notas da clave de sol (dó3 à sol4); 

figuras rítmicas e respectivas pausas (semibreve, mínima, semínima, 

colcheia e semicolcheia); compasso, numeração de compasso; alterações 

(sustenido, bemol e bequadro); armadura de clave; sinais de repetição 

(ritornelo com casas 1 e 2, D.S. ao Fim). 

4.Partitura da música “Carinhoso” (Pixinguinha). 

5. Hino dos Alunos do Colégio Pedro II. 

Instrumentos de avaliação: 

1 – Questionário/exercícios: 2 pontos 

2 - Prática musical: 3 pontos 

3- Prova escrita: 4 pontos 

4-Participação: 1 ponto 

  

ESPANHOL 

 Expressões de tempo, modo, lugar e intensidade; pretérito imperfecto de 

indicativo (formas e usos). Atividades 19-22. 

Metodologia da avaliação: Prova (6,0) + Trabalhos (4,0) 

  

FRANCÊS 

 Turmas 804 e 806 

- Descrever refeições e receitas; Falar dos seus gostos e hábitos alimentares 

Introduzir o vocabulário de alimentação:  

- Partitivos 

- Expressões de quantidade 

- Comparativo (adjetivo e advérbio / verbo e substantivo) 

Narrar fatos no passado I: 

- Passé composé com être (incluindo a concordância) 

- Expressões de tempo 

  

Turma 803 

- Descrever refeições e receitas; Falar dos seus gostos e hábitos alimentares 

Introduzir o vocabulário de alimentação:  

- Partitivos 

- Expressões de quantidade 

- Comparativo (adjetivo e advérbio / verbo e substantivo) 



Narrar fatos no passado I: 

- Passé composé com être (incluindo a concordância) 

- Expressões de tempoNarrar fatos no passado II: 

 - Passé composé com avoir 

 

  

INGLÊS 

 CONTEÚDOS: 

- Book genres 

- Book reviews 

- Comparatives 

- Superlatives 

- interpretação de textos 

 

AVALIAÇÕES: 

803: 

- Trabalho individual com consulta (1,0) 

- Trabalho em dupla sem consulta (2,0) 

- Engajamento (1,0) 

- Prova (6,0)  

 

801, 802, 804, 806: 

- 2 trabalhos individuais com consulta (2,0 cada) 

- Prova (6,0)  

 

  

PORTUGUÊS 

Gênero conto: elementos da narrativa e estrutura da narrativa  

Figuras de linguagem: metáfora, metonímia, comparação, ironia, paradoxo, 

antítese, hipérbole, eufemismo, personificação. 

Metodologia: Produção textual: 3,0; Avaliação de leitura (em dupla/grupo): 

3,0; Prova: 4,0 

  

CIÊNCIAS SOCIAIS   
 Indústria Cultural  

- O que é?  

-Origens e evolução  

-Consequências: padronização, simplificação, mercantilização da 

cultura e cultura como entretenimento  

-Aspectos positivos: democratização da cultura  

-Aspectos negativos: centralização de poder  

  

 Sociedade do espetáculo  

Conceito  

Surgimento  

Consequências sociais 
 

  

GEOGRAFIA 

 Conteúdo: América Latina (países emergentes e subdesenvolvidos; Brasil, 

Argentina e México); África (Dados gerais; aspectos físicos do continente; 

imperialismo europeu; o apartheid; descolonização e conflitos); Divisão 

Internacional do Trabalho; América Anglo Saxônica. 

Metodologia de avaliação: Teste (individual e com consulta do material de 

aula) no valor de 4,0; Prova no valor de 6,0. 

 



  

HISTÓRIA 

 Primeiro Reinado 

 Período Regencial 

 Segundo Reinado 

 

  

CIÊNCIAS 

Sistema Reprodutor Masculino 

Sistema Reprodutor Feminino 

Ciclo Menstrual, Hormônios do ciclo menstrual e Período Fértil 

Métodos Anticoncepcionais 

Fecundação e Nidação 

Anexos Embrionários 

Tipos de Gêmeos 

Determinação Genética do sexo (XX e XY) 

 

  

DESENHO 
 - solidos geometricos 

- transformações pontuais 

 

  

MATEMÁTICA 

801 e 803 

Expressões algébricas ( cálculos e resolução de problemas envolvendo o 

tema), equação do 1º grau com duas incógnitas, solução de sistemas de 

equações do 1º grau e representação gráfica no plano cartesiano de uma ou 

duas equações do 1º grau com duas incógnitas. 

 

802, 804 e 806 

Expressões algébricas ( cálculos e resoluções de problemas envolvendo o 

tema) 

  

 

 

 



 

PONTOS NODAIS – 3ª CERTIFICAÇÃO 

9º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

 

ARTES VISUAIS 

Conteúdo: Arte Moderna (Europa e Brasil): Influências sobre a arte brasileira 

/ Relação entre a Arte Moderna e a Arte Contemporânea Brasileira / Matrizes 

da Arte Nacional – Principais artistas e características da Arte Moderna e 

Leitura de Imagens.  

Metodologia de avaliação: Trabalhos práticos realizados em sala de aula no 

valor de até 6 ptos / Prova no valor de até 4 ptos 

Trazer lápis de cor individual (os alunos não poderão emprestar material). 

 

  

ED. MUSICAL 

 1.Bossa nova e canção de protesto: história e características. 

2. Elementos da escrita musical: nome das notas na clave de sol (dó3 à lá4); 

numeração e classificação de compassos (binário, ternário e quaternário); 

alterações (sustenido, bemol e bequadro); sinal de repetição (ritornelo); 

ligadura e ponto de aumento. 

3.Partitura da música “Pra não dizer que não falei das flores” (G. Vandré). 

4. Hino dos Alunos do Colégio Pedro II. 

Instrumentos de avaliação:  

1.a) pesquisa sobre bossa nova e canção de protesto (somente 901 e 904) - 

1 ponto 

1.b) Atividade interdisciplinar com Português e História (somente 902 e 904) 

- 1 ponto 

2 – Canto coletivo/solfejo - 1 ponto 

3- Composição - 3 pontos 

4- Prova escrita: 4 pontos 

5 - Participação e envolvimento –1 ponto 

 

  

ESPANHOL 

 901-903 (Temática: Inclusão - Consumismo - Diversidade linguístico-cultural 

/Preposições - Conjunções - Expressões de frequência) Atividades 19 - 25 

Metodologia da avaliação: Prova (6,0) + Trabalhos (4,0) 

902 - (Temática: Inclusão - Consumismo / preposições - Conjunções - 

Expressões de frequência) Atividades 16 a 22 

Metodologia de avaliação: Prova (6,0) + Trabalhos (4,0) 

 

  

FRANCÊS 

 Contar hábitos e lembranças no passado: 

 - Imperfeito 

 Narrar e descrever no passado: 

 - Distinção imparfait/passé composé 

 - Indefinidos (chacun, quelqu’un, certain, tout...) (somente reconhecimento) 

 Falar do futuro e fazer projeções: 

 - Futuro simples 

 - Pronomes relativos qui e que 

 



  

INGLÊS 

 CONTEÚDOS: 

- Interpretação de textos 

- Modal verbs  

- First Conditional 

- Second Conditional 

- Linking words 

 

AVALIAÇÕES: 

- Atividades de gramática e leitura : 3,0 

- Engajamento: 1,0 

- Prova: 6,0 

 

  

PORTUGUÊS 

 - romance × conto 

- intertextualidade  

- Orações adjetivas (sentido da explicativa e restritiva) 

- valores semânticos das conjunções coordenativas e subordinativas 

adverbiais 

METODOLOGIA: Prova: 4,0; Redação: 2,0; Trabalhos de língua / literatura: 

4,0 

  

CIÊNCIAS SOCIAIS   
 

 Prosseguimento das discussões sobre Direitos Humanos; 

 Introdução ao debate sociológico sobre Meio Ambiente; 

 Introdução à correlação entre desigualdade social/econômica e 

degradação ambiental; 

 Conceito de racismo ambiental. 
 

  

GEOGRAFIA 
Capítulos/percursos do livro didático:  

Percurso 17 

Ásia: diversidade física, uso da terra e regionalizações; 

Percurso 18 

Colonialismo e o imperialismo na Ásia; 

Percurso 19 

Ásia: transformações territoriais , tensões e conflitos; 

Percurso 20 

Ásia: população, diversidade cultural e desigualdades 

socioeconômicas. 
 

  

HISTÓRIA 

 Segunda Guerra Mundial 

 Brasil: Era Vargas a JK 

 

  

CIÊNCIAS 

Compostos Inorgânicos 

Compostos Orgânicos 

Reações Químicas 

Princípio de Lavoisier e Proust 

Fotossíntese 

Energia 

Calorimetria 



  

DESENHO 

 902 e 904 

Teorema de tales  

Transformações pontuais 

 

901 e 903  

Perspectiva isometrica e cavaleira 

 

  

MATEMÁTICA 

901 e 903 

 - Semelhança de triângulos e teorema de Pitágoras. 

  

- Conteúdos da 1ª e 2ª Certificação 

 

902 e 904 

Equação Quadrática 

Teorema de Pitágoras 

 

  

 

 

 


