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ARTE 
 

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

Desenho criativo Expressar-se 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 desenho e pintura. 

Vincent Van Gogh: Leitura de imagens e 
releitura 

Conheça as obras de Vicent Van Gogh e 
faça a releitura, utilizando as técnicas da 
pintura impressionista. 

Som e invenção, paisagem sonora, 
instrumentos musicais  

Compreenda diferentes formas musicais 
e sua produção. 

Partitura Analógica 
 

Elabore a grafia não tradicional da 
música. 

Arte como mercadoria Reflita sobre a veiculação e consumo de 
diferentes manifestações artísticas no 
espaço urbano. 

Técnica da assemblage: trabalho artístico 
do livro “Marcovaldo ou As estações da 
cidade” 

Construa um conto da obra “Marcovaldo 
ou As estações da cidade” utilizando a 
técnica da assemblage. 
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CIÊNCIAS 
 

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

O estudo das células e as organelas 
citoplasmáticas 

Reconheça as organelas e suas funções 
nas células. Identifique suas 
características. 

Os diferentes tipos de tecidos e suas 
funções 

Reconheça os diferentes tipos de tecidos, 
suas características e funções. 

Os alimentos e suas respectivas funções 
no organismo e a constituição da 
pirâmide alimentar 

Classifique os diferentes tipos de 
alimentos. Reconheça suas funções na 
constituição do organismo. Compreenda 
o processo de ganho energético na 
alimentação. Reconheça os fundamentos 
da energia química através da 
transmissão e armazenamento. 

O sistema digestório: estrutura e 
funcionamento; Doenças do sistema 
digestório; A conservação dos alimentos 

Reconheça os órgãos que formam o 
sistema digestório e suas respectivas 
funções. Compreenda o processo da 
digestão, as funções das enzimas. 
Conheça as principais doenças do 
sistema digestório. 
Reconheça as principais técnicas de 
conservação dos alimentos. 
 

O sistema respiratório: estrutura e 
funcionamento 

Reconheça os órgãos que formam o 
sistema respiratório e suas funções. 
Compreenda o processo de respiração. 
Identifique os agentes causadores das 
principais doenças do sistema 
respiratório. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

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

Atletismo: 
Contexto histórico do atletismo e suas 
provas; Corrida de revezamento  
Salto em distância 

Conheça o contexto histórico do 
atletismo e identifique as provas de 
corrida de velocidade; Reconheça as 
habilidades motoras específicas para os 
fundamentos da corrida de revezamento 
4x100; Vivencie as habilidades motoras 
específicas da corrida de revezamento 
4x100; Realize a corrida de revezamento; 
Vivencie as habilidades motoras 
específicas do salto em distância; 

Futsal: 
Histórico 
Regras básicas oficiais; 
Fair-play 
Fundamentos básicos: 
passe, condução, domínio e chute; 

Conheça o histórico do Futsal; 
Compreenda as regras do Futsal;  Ilustra 
conduta de Fair-play; Identifique e 
diferencie os fundamentos do futsal 
(passe, condução, domínio e chute); 
Realize os fundamentos de passe, 
condução, domínio e chute do futsal; 
Participe de um jogo coletivo aplicando 
os fundamentos e regras básicas do 
futsal em situação de jogo. 

Basquetebol: 
Histórico 
Regras básicas 
Drible, Passe, Arremesso e Bandeja;  
Marcação individual 
Jogo coletivo  
 

Conheça o histórico do basquete; 
Compreenda as regras do basquete e do 
futsal; Identifique e diferencie os 
fundamentos do drible, passe, arremesso 
e bandeja do basquete; realize os 
fundamentos de drible, passe, arremesso 
e bandeja do basquetebol; Realize a 
marcação individual no basquete; 
compreenda a marcação individual no 
basquete; Participe de um jogo coletivo 
transferindo o conhecimento adquirido 
dos fundamentos e regras básicas do 
basquete em situação de jogo; Entenda o 
esporte atletismo, basquetebol e futsal e 
as suas diversas possibilidades enquanto 
atividades corporais de condicionamento 
físico, assim como os seus benefícios e os 
malefícios à saúde; 
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Pique bandeira 
Peteca: 
Histórico 
Regras básicas 
Movimento de rebatida; 
Jogo coletivo da peteca 
A travessia: cegos, surdos e mancos 

Reconheça o jogo e a história da Peteca 
em sua cultura; Identifique os 
movimentos e regras do jogo de peteca; 
Pratique o jogo de peteca e realize a 
rebatida; Conheça e vivencie jogos e 
brincadeiras que envolvam condutas 
colaborativas; Reconheça e respeite a 
diversidade, percebendo, em suas 
experiências corporais, as 
potencialidades e limitações de si mesmo 
e de outros. 

Características e elementos básicos da 
GRD: arco, corda, bola, maça e fita; 
Alongamento 

Reconheça e realize pelo menos um dos 
movimentos básicos com dos elementos 
arco, vela, corda, bole e fita da GRD; 
Reconheça os movimentos do 
alongamento; estabeleça relações entre o 
alongamento e a prática da atividade 
física; realize movimentos de 
alongamento ampliando sua 
flexibilidade; explique os principais 
objetivos do alongamento; Conheça os 
benefícios da prática do alongamento. 
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GEOGRAFIA 
 

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

Conceitos geográficos: paisagem, 
território, lugar, território e região; 

Forme e signifique os conceitos de 
região, território, paisagem, natureza, 
sociedade e lugar; 

Mapas e coordenadas geográficas; Identifique a configuração socioespacial 
por meio da leitura dos mapas, gráficos, 
tabelas e imagens; 

Sistemas capitalista e socialista; Identifique características dos sistemas 
capitalista e socialista; 

1ª, 2ª  e 3ª Revolução Industrial; Entenda como as atividades produtivas 
interferem na organização espacial e nas 
questões ambientais. Estabeleça a relação 
entre o processo de industrialização e a 
urbanização. Compreenda as inovações 
tecnológicas, sua relação com as 
atividades produtivas industriais e 
agrícolas e suas consequências 
ambientais e sociais. Compreenda que o 
espaço mundial atual é fruto de um 
longo processo histórico; 

A Revolução técnico-científica e as redes; Reconheça a importância das redes de 
transporte, comunicação e circulação das 
mercadorias, pessoas e informações na 
economia regional. Compreenda o 
funcionamento dos fluxos de 
informações, capitais, pessoas e 
mercadorias e a sua estruturação em 
nível global; 

Capitalismo, neoliberalismo e a 
globalização; 

 

Entenda como as atividades produtivas 
interferem na organização espacial e nas 
questões ambientais. Assimile os 
principais aspectos do processo de 
globalização; 

As corporações multinacionais; Entenda como as atividades produtivas 
interferem na organização espacial e nas 
questões ambientais. Identifique 
características atuais do capitalismo 
globalizado e reconheça suas 
manifestações no cotidiano; 
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Blocos econômicos regionais; 
 

Compreenda as características do 
capitalismo globalizado. Compreenda as 
inovações tecnológicas, sua relação com 
as atividades produtivas industriais e 
agrícolas e suas consequências 
ambientais e sociais. 

Fusos horários e a globalização; Compreenda o funcionamento dos fusos 
horários e sua importância, sobretudo no 
atual estágio da globalização; 

Índice de Desenvolvimento humano, 
países desenvolvidos, países em 
desenvolvimento, países 
subdesenvolvidos e desenvolvimento 
econômico e social; 

 

Compreenda que o espaço mundial atual 
é fruto de um longo processo histórico. 
Diferencie as formas de regionalização 
do espaço mundial nos diversos critérios 
adotados. Reconheça e analise os 
diferentes indicadores demográficos e 
suas implicações socioespaciais; 

Divisão internacional do trabalho - DIT; 
 

Compreenda a formação, localização e 
importância estratégica dos recursos 
naturais para a sociedade 
contemporânea. Compreenda que o 
espaço mundial atual é fruto de um 
longo processo histórico. Diferencie as 
formas de regionalização do espaço 
mundial nos diversos critérios adotados. 
Relacione o estágio de desenvolvimento 
atual dos países com a evolução da 
Divisão Internacional do trabalho (DIT); 

Regionalização do espaço mundial; 
 

Diferencie as formas de regionalização 
do espaço mundial nos diversos critérios 
adotados; 

Sociedade de consumo e 
desenvolvimento sustentável; 

Entenda como as atividades produtivas 
interferem na organização espacial e nas 
questões ambientais. Relacione as 
questões ambientais com a utilização dos 
recursos naturais no Continente 
Americano; 

Impactos ambientais. 
 

Entenda como as atividades produtivas 
interferem na organização espacial e nas 
questões ambientais. 
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HISTÓRIA 
 

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

Conceitos de História 
 

Compreenda que existe mais de um 
conceito e, portanto, mais de uma forma 
de se conceber a História. 

Os sujeitos históricos Entenda que a História não é feita 
apenas por “grandes personagens” (reis, 
generais, políticos, religiosos etc.), mas 
sim por todas as pessoas em 
determinado momento histórico. 

Tempo e História Reconheça que o tempo histórico não 
ocorre sempre no mesmo ritmo do 
tempo cronológico, mas dentro de uma 
perspectiva que pode caracterizá-lo 
como tempo de longa duração, média 
duração e curta duração. 

As fontes históricas Compreenda que existem diferentes 
fontes históricas, desde as da História 
Tradicional até as mais recentes surgidas 
a partir da década de 1930. 

O conhecimento histórico Pratique a análise de fontes históricas 
diferentes, por exemplo, de uma obra de 
arte e de uma história em quadrinhos. 

Conceitos importantes para a História Perceba que existem conceitos 
fundamentais para uma melhor 
compreensão da disciplina da História, 
como, por exemplo, os conceitos de 
política, economia, trabalho, capitalismo, 
liberalismo, entre outros. 

A formação do Feudalismo Identifique as condições históricas que 
foram definitivas para a formação e 
consolidação do Feudalismo. 

A divisão do sistema feudal Entenda a forma como a sociedade 
feudal era dividida em três estados: 
primeiro estado (clero); segundo estado 
(nobreza); e terceiro estado (burgueses, 
artesãos, pessoas livres, ou seja, os que 
não faziam parte nem do primeiro nem 
do segundo estado). 

O Absolutismo Ibérico Estabeleça relações entre o Absolutismo 
ibérico (Portugal e Espanha) e a 
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expansão marítima destes reinos, 
consequentemente a chegada deles ao 
continente americano. 

O Absolutismo inglês Reconheça especificidades do 
Absolutismo inglês, por exemplo, a 
determinação de obrigar o rei a governar 
com o Parlamento. 

O Absolutismo francês 
 

Entenda que foi na França que o 
Absolutismo atingiu sua expressão 
máxima, sintetizada na frase “o Estado 
sou eu”, atribuída a Luis XIV. 

Principais teóricos do Absolutismo Analise as ideias de Maquiavel, Jean 
Bodin, Jacques Bossuet e Thomas 
Hobbes, considerados os mais 
importantes teóricos do Absolutismo. 

O Século das Luzes Perceba que o Iluminismo revoluciona as 
formas de compreender, pois postula 
que o conhecimento deve se dar por 
meio da razão. 

Pensadores do Iluminismo Identifique postulados de pensadores 
como Bacon, Descartes e Galileu Galilei e 
como suas ideias foram fundamentais 
para a criação do método científico. 

A Enciclopédia e a difusão das ideias 
iluministas 

Assimile a importância da Enciclopédia 
para a difusão das ideias iluministas. 

Iluminismo e religião Reconheça as principais críticas às 
formas de poder da Igreja, muitas 
baseadas na intolerância e em dogmas. 

Iluminismo e política Analise em que medida as críticas dos 
pensadores iluministas formas essenciais 
para a derrocada do Absolutismo. 

O despotismo esclarecido Compreenda como alguns monarcas 
conciliaram ideias iluministas como 
princípios próprios do Absolutismo. 

O pensamento econômico Conheça as principais críticas feitas ao 
sistema econômico da época, sobretudo à 
prática do mercantilismo. 

As Treze Colônias Compreenda como ocorreu a povoação 
das Trezes Colônias (atualmente Estados 
Unidos da América) e o papel dos 
puritanos ingleses na formação da 
sociedade norte-americana. 
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A Revolução Americana Entenda os principais eventos ocorridos 
durantes a Revolução Americana, por 
exemplo, a Guerra dos Sete Anos (entre 
Inglaterra e França), o Massacre em 
Boston (1770), o papel da França e a 
promulgação da Constituição dos 
Estados Unidos (1787). 

A Independência Reconheça o protagonismo das Treze 
Colônias na história da América por 
serem as primeiras colônias americanas 
que se declararam independentes em 
relação a sua metrópole (Inglaterra). 

Os africanos da América dos Norte Entenda a importância da matriz cultural 
africana na constituição da cultura norte-
americana e também a escravidão como 
elemento explicativo do racismo nessa 
sociedade. 
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INGLÊS 
 

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

Gêneros textuais: Graphs, articles and book 
reviews 

Estabeleça conexões com matemática ao 
ler gráficos e interpretar seus dados; 
diferencie os verbos em frases com 
present simple e present continuous em uso 
no gênero textual artigo, bem como 
aprenda a conjugar verbos no futuro em 
inglês com o auxiliar will; desenvolva 
gosto pela leitura por conhecer resenhas 
críticas de livros. 

Tempos verbais: present simple; present 
continuous; future (will).  

Diferencie presente simples, presente 
contínuo e futuro - situações de rotina, 
de momento e de futuro. Empregue os 
verbos corretamente em frases 
afirmativas, negativas e interrogativas e 
perceba as diferenças entre a ordem das 
palavras em frases da língua materna e 
da segunda língua. 

Adjectives for comparisons Conheça adjetivos e aprenda a formular 
frases com o comparativo em inglês, 
empregando o verbo to be corretamente e 
os prefixos e sufixos necessários para 
cada adjetivo específico. 

Vocabulary: synonyms; daily activities; book 
genres. 

Reconheça expressões ou palavras 
sinônimas ao ler determinado texto, fale 
sobre atividades diárias e aprenda 
alguns gêneros de livros em inglês para 
indicar seu gênero favorito. 

Personal pronouns Empregue corretamente os pronomes 
pessoais quando formular frases ou 
elaborar textos. 

História dos 60 anos do CPM 
 

Pesquise sobre uma sede do CPM, 
organize as informações, apresente para 
a turma. 

Biografia sobre um comandante do CPM Pesquise sobre um comandante do CPM, 
organize as informações, apresente para 
a turma. 
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MATEMÁTICA 
 

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

Números naturais, inteiros e racionais: 
operações envolvendo números 
racionais.  

Reconheça e realize operações 
envolvendo os números naturais, 
inteiros e racionais. 

Dízima periódica e fração geratriz. Identifique uma dízima periódica e 
obtenha sua fração geratriz. 

Números Irracionais, π (pi) 
 

Reconheça um número irracional e 
efetue operações que o envolva, bem 
como ampliar a ideia do número pi. 

Números reais. 
 

Compreenda que os números reais é o 
conjunto formado pelos números 
racionais e os números irracionais. 

Potenciação de base real com expoente 
inteiro. 

Compreenda os casos de potenciação de 
base real envolvendo expoente inteiro. 

Propriedades da potenciação. 
 

Identifique e aplique as propriedades de 
potenciação. 

Raiz quadrada exata e raiz quadrada 
aproximada. 

 

Determine o valor de uma raiz exata e 
calcule o valor aproximado de uma raiz 
não exata, e ainda, identifique uma raiz 
exata pertencendo ao conjunto dos 
números racionais e a raiz não exata 
pertencendo ao conjunto dos números 
irracionais. 

Expressões algébricas: noção de 
expressão algébrica e valor numérico de 
uma expressão algébrica. 

Identifique uma expressão algébrica e 
calcule o seu valor numérico. 

Monômios: noção de monômio, 
monômios semelhantes e grau de um 
monômio. 

Reconheça um monômio e suas partes, 
identifique monômios semelhantes 
reduzindo-os na forma mais simples. 

Operações com monômios: adição e 
subtração de monômios, multiplicação 
de monômios, divisão de monômios e 
potenciação com monômios. 

Realize operações com monômio: adição, 
subtração, multiplicação, divisão e 
potenciação. 

Polinômios: noção de polinômios, grau 
de um polinômio e classificação de um 
polinômio. 
 

Reconheça um polinômio, determine o 
grau de um polinômio e classifique 
quanto ao número de termos: monômio, 
binômio, trinômio ou polinômio. 

Operações com polinômios: adição e 
subtração de polinômios, multiplicação 
de polinômios e divisão de polinômios. 

Efetue operações reduzindo polinômios 
semelhantes: adição, subtração, 
multiplicação e divisão. 
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Retas: partes de uma reta, posições 
relativas de duas retas em um plano e 
segmentos congruentes. 
 

Reconheça as partes de uma reta e a 
posição relativa de duas retas em um 
plano, bem como identificar segmentos 
congruentes, consecutivos, colineares e 
adjacentes. 

Ângulo: classificação de ângulos, 
ângulos congruentes, bissetriz interna de 
um ângulo, ângulos complementares, 
ângulos suplementares, e ângulos 
opostos pelo vértice. 

Compreenda o conceito de ângulo e 
classifique-o segundo a sua medida; 
compreenda o conceito de bissetriz: 
ângulos complementares: suplementares 
e opostos pelo vértice. 

Ângulos formados por duas retas 
paralelas cortadas por uma transversal: 
ângulos correspondentes, alternos e 
colaterais. 
 

Identifique e relacione ângulos formados 
por duas retas paralelas cortadas por 
uma transversal; identifique segmentos 
congruentes e reconheça segmentos 
consecutivos, colineares e adjacentes. 

Perímetro de figuras planas. 
 

Determine a medida do perímetro de 
uma figura com medidas expressas por 
monômios ou polinômios. 

Área de figuras planas. 
 

Realize cálculos que envolva área de 
figuras planas com medidas expressas 
por monômios ou polinômios. 

Volume do cubo e paralelepípedos. 
 

Determine o volume de cubos e 
paralelepípedos com medidas expressas 
por monômios ou polinômios. 

Gráficos de segmentos e de barras, 
gráficos de setores, cartograma e 
pictograma. 

Leia, interprete e construa gráficos de 
segmentos de barras (horizontais e 
verticais), gráficos de setores, 
compreenda as noções de cartograma e 
pictograma. 
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PORTUGUÊS 
 

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

O texto teatral. 
 

Reflita sobre a função do humor no 
teatro, aprimore a leitura oral e apresente 
peças sobre temas propostos em sala. 

Sujeito indeterminado. Reconheça a intencionalidade dos 
enunciados em que se faz uso do sujeito 
indeterminado. 

Oração sem sujeito. Conheça e identifique os casos em que 
uma oração não apresenta sujeito. 

Verbos impessoais. Reconheça, faça uso e entenda as 
especificidades dos verbos impessoais. 

O emprego da letra S. Faça o uso adequado da letra S nos 
vocábulos. 

Gênero textual: cartum. Entenda as diferenças pontuais entre 
cartuns e charges. 

Vozes verbais: ativa, passiva e reflexiva. Conheça e identifique os tipos de vozes 
verbais. 

Gênero textual: a crônica. Identifique os efeitos de ironia e humor 
na crônica. 

Predicativo do objeto e predicado verbo-
nominal. 

Conheça e identifique as categorias 
sintáticas do predicativo do objeto e do 
predicado verbo-nominal nas diferentes 
situações de comunicação. 

Ortoepia e prosódia. Reconheça a escrita e a pronúncia de 
certos vocábulos da língua. 

Leitura do livro: Marcovaldo ou As 
estações na cidade 

Reconheça os elementos da narrativa e 
compreenda o enredo com clareza. 

 
 


