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1 A presente Proposta de Trabalho Pedagógico refere-se aos conteúdos e critérios de 
avaliação de cada disciplina para o 1º trimestre do ano de 2019. Esta proposta poderá 
sofrer alterações devido às especificidades de cada turma. 
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ARTE 
 

Conteúdos Critérios de avaliação 
(Espera-se que o (a) estudante...) 

Desenho criativo 
Expresse plasticamente, articulando a 
percepção, a imaginação, a sensibilidade e a 
reflexão. 

Nivelamento com e sem material técnico 
Produza trabalhos plásticos utilizando-se de 
técnicas e modos de composição visual. 

Cor, luz, contrastes 
Identifique os elementos formais nas 
composições de desenho e pintura 

Arte sequencial, charge e história em 
quadrinhos 

Analise e interprete a relação imagem e 
texto; Identifique significados expressivos e 
comunicativos das formas visuais; 

Arte e cultura indígena brasileira; Pintura 
corporal; Grafismos; Cantos indígenas. 

Reconheça a cultura indígena como uma das 
matrizes da cultura brasileira; Compreenda 
os grafismos, as pinturas corporais e seus 
significados; Conheça e valorize a expressão 
musical indígena. 

Escultura cultuada pelo tempo 

 
Reconheça as diferentes representações do 
trabalho tridimensional e os materiais 
empregáveis. 
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CIÊNCIAS 
 

Conteúdos Critérios de avaliação 
(Espera-se que o (a) estudante...) 

Caracterização de um ser vivo 
 

Reconheça as características comuns a todos 
os seres vivos. 

Tipos celulares e organização celular 
 

Perceba que a célula é a unidade 
fundamental de todos os seres vivos; 
Identifique as principais estruturas das 
células; Diferencie as células procariontes e 
eucariontes; 

Breve histórico do evolucionismo 
 

Conheça um pouco do pensamento 
evolucionista, com ênfase nas ideias de 
Lamarck e Darwin. 

A Terra antes da vida 
 

Compreenda como era a Terra antes do 
surgimento da vida. 

Teorias para o surgimento da vida 
 

Reconheça as teorias e seus criadores; 
Reconheça e identifique os experimentos 
realizados na comprovação de cada teoria. 

Classificação biológica e Taxonomia 
 

Compreenda os sistemas de classificação dos 
seres vivos; Compreenda a importância da 
classificação dos seres vivos; Compreenda os 
critérios utilizados na classificação dos seres 
vivos; Identifique as categorias taxonômicas 
propostas por Lineu. 

Evidências da evolução biológica 
 

Compreenda os processos associados as 
evidências evolutivas. 

Vírus: características gerais, metabolismo e 
reprodução 
 

Analise e descreva como é um vírus; 
Examine e sintetize o processo de replicação 
viral; Compreenda porque os Vírus não 
estão classificados em nenhum Reino e 
aspectos pertinentes ao grupo; Reflita sobre 
aspectos sociais que interferem nas 
condições de saúde da população humana – 
viroses. 

Reino dos Moneras: características gerais, 
metabolismo e reprodução 
 

Classifique as bactérias; Descreva o 
metabolismo das bactérias; Reconheça a 
reprodução das bactérias; Identifique 
aspectos sociais que interferem nas 
condições de saúde da população humana – 
bacterioses. 

Reino dos Protoctistas: características gerais, 
metabolismo e reprodução dos protozoários 
 

Conheça as características do Reino dos 
protoctistas – protozoários; 

Reino dos Protoctistas: ambiente, saúde e 
seres microscópicos 

Identifique aspectos sociais que interferem 
nas condições de saúde da população 
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 humana – protozooses. 

Reino dos Protoctistas: diversidade e 
importância ecológica de algas 
 

Conheça as características do Reino dos 
protoctistas – Algas; Perceba a importância 
ecológica e econômica das algas; 

Reino dos Fungos: características gerais, 
metabolismo e importância ecológica 
 

Conheça as características do Reino dos 
Fungos; Identifique a importância ecológica 
e econômica dos fungos; 

Reino dos Fungos: ambiente, saúde e seres 
microscópicos 
 

Identifique aspectos sociais que interferem 
nas condições de saúde da população 
humana – micoses. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 
Atualizado 18/04/2019 

Conteúdos Critérios de avaliação 
(Espera-se que o (a) estudante...) 

Consciência Corporal; Amplie sua consciência corporal. Reconheça 
os movimentos do aquecimento e 
alongamento corporal. 

Exercícios de Aquecimento e Alongamento 
corporal. 
 

Estabeleça relações entre o aquecimento e 
alongamento corporal com a prática da 
atividade física. Realize movimentos de 
aquecimento e alongamento ampliando sua 
flexibilidade. Conheça e reproduza os 
principais objetivos do aquecimento e 
alongamento. 

Acrobacias de Solo individuais (Rolamento 
para frente, rolamento para trás, parada de 
mãos e estrela) 

Pratique as acrobacias de forma lúdica.  
Realize uma sequência de acrobacias 
individuais. 
Conheça e identifique manifestações 
circenses. 

Movimentos corporais com e sem materiais. 
 

Realize a manipulação de objetos com 
conduta motora, por exemplo, arco e bola, 
percebendo domínio motor. 
Vivencie movimentos característicos da 
ginástica rítmica. 

Jogos cooperativos (Jogo de Estafeta) 
 

Reconheça em suas ações o conceito de 
“jogar com” no lugar de “jogar contra”, 
percebendo os jogos como momentos de 
interação. 
Vivencie experiências de criação.  

Jogos e brincadeiras populares (Ex: Pular 
corda) 

Reconheça a vivência lúdica. Relembre os 
jogos ou brincadeiras populares vivenciadas. 

Atletismo: 
Provas de pista;  
Histórico da Corrida e da Maratona; 
Corrida de velocidade; 
Corrida de revezamento; 
Salto em altura. 

Identifique o atletismo como esporte; 
Conheça a história do atletismo; 
Identifique e diferencie as modalidades do 
atletismo; 
Vivencie as habilidades motoras específicas 
da corrida de velocidade em vivência lúdica; 
Realize a corrida de revezamento em 
atividade lúdica. 
Vivencie a prática do salto em altura. 

Basquete: 
Histórico 
Características e regras básicas 
Fundamentos básicos do drible, passe e 
arremesso do basquete;  
Jogo coletivo adaptado. 

Conheça o histórico do basquete;  
Conheça as características e regras básicas 
do basquete; 
Realize os fundamentos básicos de drible, 
passe e arremesso em situação específica; 
Participe do jogo coletivo adaptado. 
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GEOGRAFIA 
 

Conteúdos Critérios de avaliação 
(Espera-se que o (a) estudante...) 

Paisagens brasileiras Compreenda as modificações nas paisagens 
naturais brasileiras como consequência da 
relação entre sociedade e a natureza. 

Poder político e poder econômico Adquira noções básicas de poder político, 
poder econômico. 

Noção de Estado, território e nação Compreenda os conceitos de: Estado, 
território e nação. 

Brasil: Limites e fronteiras Compreenda questões relacionadas à divisão 
política e aos limites e fronteiras do território 
brasileiro. 

Brasil: formação territorial Perceba que a colonização do Brasil resultou 
da expansão dos Estados europeus, que 
incorporaram espaços da América, da África 
e da Ásia a seus impérios; Valorize os povos 
nativos das terras que hoje formam o 
território brasileiro, reconhecendo que 
historicamente eles e seus descendentes vêm 
sendo tratados de forma injusta e 
preconceituosa. 

Regionalização brasileira Reconheça a divisão oficial do território 
brasileiro em cinco macrorregiões; Faça a 
diferenciação entre a divisão regional oficial 
(IBGE) e a divisão em três complexos 
regionais, proposta por Pedro Pinchas 
Geiger. 

Planejamento regional 
 

Associe o planejamento regional no Brasil ao 
contexto histórico de sua realização. 

Atividade econômicas das paisagens 
brasileiras 

Perceba as formas de exploração da natureza 
das paisagens brasileiras no sistema 
capitalista e suas consequências para o meio 
ambiente. 

Transformação das paisagens brasileiras Compreenda as principais características da 
hidrografia brasileira; Reconheça a 
necessidade e importância de se adotarem 
ações sustentáveis para a manutenção de 
qualidade de vida no planeta sem interferir 
no desenvolvimento econômico e social do 
país. 
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HISTÓRIA 
 

Conteúdos Critérios de avaliação 
(Espera-se que o (a) estudante...) 

Construindo a história Compreenda o processo de construção do 
discurso histórico, e seus métodos. 

Declínio e queda da Civilização Romana Analise os fatores que possibilitaram o 
declínio do Império Romano. 

Formação da Europa Medieval Compreenda a formação da Europa 
Medieval e a organização dos reinos 
germânicos, destacando as dinastias 
Merovíngias e Carolíngias. 

Feudalismo (apogeu e crise do sistema 
feudal) 

Reconheça as características do modo de 
produção feudal e seus antagonismos 
(Senhores e Servos). 

Expansão Islâmica e cruzadas Relacione a expansão do Islamismo como a 
crise do sistema do feudalismo (Apogeu do 
feudalismo) e as Cruzadas. 
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INGLÊS 
 

Conteúdos Critérios de avaliação 
(Espera-se que o (a) estudante...) 

Gênero textual cartoon e o seguinte 
vocabulário: internet slang 

Compreenda a união entre imagem e texto 
por meio da análise de cartuns; diferencie 
ambiente virtual informal de formal ao 
reconhecer gírias em inglês. 

Review: to be, there to be, can, imperative Recorde o uso do verbo to be conjugado no 
presente, bem como o uso do verbo haver no 
presente; recorde o uso do modal can para 
expressar habilidades e para elaborar 
perguntas; recorde o uso do imperativo e 
identifique-o em expressões de ordens e 
recomendações. 

Gênero textual lyrics e o seguinte 
vocabulário: kinds of music e musical 
instruments. Verb tense: present continuous 

Identifique o gênero textual letra de canção e 
compreenda diferentes gêneros e 
instrumentos musicais. Compreenda as 
conjugações do verbo to be e o uso de outros 
verbos com o sufixo–ing para ações que 
estão em progresso num período de tempo 
do presente – present continuous. 

Gênero textual article e o seguinte 
vocabulário: frequency adverbs; holidays 
and celebrations. Verbs: action verbs; 
present simple 

Diferencie feriados e suas funções por meio 
da leitura de artigos que utilizam advérbios 
de frequência; identifique alguns verbos de 
ação no presente simples com o uso dos 
pronomes I, you, we e they como sujeitos. 

Gênero textual biografia: história do Colégio 
da Polícia Militar do Paraná 

Pesquise a respeito da história do Colégio e 
apresente em equipes em comemoração aos 
sessenta anos do CPM. 
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MATEMÁTICA 
 

Conteúdos Critérios de avaliação 
(Espera-se que o (a) estudante...) 

Números inteiros: problemas com dívidas e 
ganhos. 
 

Reconheça números naturais e inteiros a 
partir de problemas com dívidas e ganhos 
em transações bancárias, variação de 
temperatura e saldo de gols. 

Números inteiros: representação na reta 
numérica. 
 

Represente números inteiros na reta 
numérica e localize pontos a partir de um 
abscissa dada. 

Números inteiros: módulo de um número 
inteiro 

Determine o módulo de um número inteiro 
dado utilizando a simbologia adequada. 

Números inteiros: número oposto e 
simétrico.  

Reconheça dois números inteiros opostos 
através da definição de módulo. 

Números inteiros: comparação e ordenação Compare e ordene números inteiros através 
dos símbolos: >, < , = e ≠. 

Operações com números inteiros: adição, 
subtração, multiplicação, divisão, 
potenciação e radiciação. 

Realize operações com números inteiros. 
 

Operações com números inteiros: Expressões 
Numéricas 

Resolva uma expressão numérica com os 
sinais de associação ( ), [  ]  e {  } obedecendo 
a ordem das operações com números 
inteiros. 

Números racionais: definição e aplicação Reconheça números racionais a partir de 
problemas com medidas de comprimento, 
área, capacidade e temperatura. 

Números racionais: representação na reta 
numérica. 
 

Represente números racionais na reta 
numérica transformando-os para a forma 
decimal e localize pontos a partir de um 
abscissa dada. 

Números racionais: módulo de um número 
racional 

Determine o módulo de um número racional 
dado utilizando a simbologia adequada. 

Números racionais: número oposto e 
simétrico.  

Reconheça dois números racionais opostos 
através da definição de módulo. 

Números racionais: comparação e ordenação  Compare e ordene números racionais 
através dos símbolos: >, < , = e ≠. 

Operações com números racionais: adição, 
subtração, multiplicação, divisão, 
potenciação e radiciação. 

Realize operações com números racionais. 
 

Operações com números racionais: 
Expressões Numéricas 

Resolva uma expressão numérica com os 
sinais de associação ( ), [  ]  e {  } obedecendo 
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 a ordem das operações com números 
racionais. 

Expressões Algébricas: Tradução de 
problemas para a linguagem algébrica. 

Represente problemas através de expressões 
algébricas. 

Noção de variável e incógnita: Valor 
numérico de uma expressão algébrica 

Compreenda o conceito de variável e 
incógnita através do cálculo do valor 
numérico de expressões algébricas.  

Expressões algébricas envolvendo área e 
perímetro dos polígonos que formam as 
bases e superfícies laterais de prismas e 
pirâmides.  

Utilize expressões algébricas para resolver 
problemas de área e perímetro de polígonos. 

 

Expressões algébricas envolvendo volume 
de cubos e paralelepípedos. 

 

Utilize expressões algébricas para resolver 
problemas de volume em cubos e 
paralelepípedos. 

Noção de equação do 1º grau: o papel da 
igualdade em sentenças algébricas  

 

Utilize e interprete a linguagem algébrica 
para expressar valores numéricos através de 
incógnitas. 

Resolução de equações do 1º grau. 
 

Domine o processo de resolução de equações 
do 1º grau com uma incógnita. 

Resolução de equação do 1º grau através de 
problemas: tradução de problemas para a 
linguagem algébrica 

Resolva problemas que possam ser 
traduzidos por equações do 1º grau com 
uma incógnita. 
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PORTUGUÊS 
 

Conteúdos Critérios de avaliação 
(Espera-se que o (a) estudante...) 

Gênero textual: Mito e Poema (homenagem 
aos 60 anos do CPM) 

 

Identifique as características dos gêneros 
mito e poema para ter condições de produzir 
textos apropriados à situação de 
comunicação. 

Verbo: irregular e regular 

 
Reconheça a estrutura do verbo e os 
principais irregulares. 

Formas nominais do verbo Diferencie que as formas nominais do verbo 
podem também assumir a função de um 
nome. 

Locuções verbais 

 
Identifique a apresentação de dois ou mais 
verbos com o valor de um, sendo sempre 
formado por um verbo auxiliar + forma 
nominal. 

Ortografia (g ou j) Reconheça os diferentes usos das letras g e j. 

Verbo subjuntivo Reconheça e faça uso dos diferentes tempos 
verbais do modo subjuntivo.  

Advérbio 

 
Reconheça as circunstâncias em que se dá a 
ação verbal. 

Frase e oração Diferencie uma frase de uma oração. 

Sujeito e predicado 

 
Distinga sujeito de predicado.  

Acentuação dos ditongos e hiatos 

 
Reconheça os encontros vocálicos.  

 

 

 


