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ARTE 
 

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

História da música no Brasil 
 

Compreenda sobre a música no Brasil 
em cada período histórico. 

Música: Criação e registro 
 

Entenda a música no mundo como forma 
de comunicação; Entenda a música como 
expressão; Perceba o movimento musical 
nos aspectos sociais, culturais e 
históricos. 

Criação de um vídeo clip utilizando as 
músicas atuais em inglês 

Traduza a música escolhida e crie um 
vídeo clip retratando o seu cotidiano. 

Fotografia: criação de painel em 
comemoração aos 60 anos do Colégio 

Crie uma arte fotográfica utilizando 
fotos do cotidiano escolar. 

Confecção de um artefato junino 
 

Crie um artefato junino utilizando 
materiais reciclados e fita de chita. 
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BIOLOGIA 
 

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

Visão Geral da Célula Reflita sobre a importância da célula e 
seus componentes no processo da vida. 

Membrana Plasmática e Citoplasma Compreenda a estrutura da membrana e 
o processo de entrada e saída de 
substâncias na célula. 

Metabolismo Celular Entenda o processo da reação de 
substâncias nos diferentes organismos 
com a finalidade de obter energia. 

Núcleo Celular e ácidos nucléicos Compreenda a importância do núcleo e 
dos seus componentes. 

Cromatina, cromossomos e divisão 
celular 

Relacione as diferentes etapas do 
cromossoma e como ele origina novas 
células. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 
TURNO: MANHÃ 

 

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

Tênis de mesa:  
Regras oficiais 
Executar saque/serviço de recepção 
 

Jogue uma partida de tênis de mesa 
segundo as regras oficiais; Aplique o 
movimento corporal dos fundamentos 
(saque e recepção). 

Basquetebol: 
Fundamentos e regras básicas 
trabalhadas no 1º trimestre; 

Aplique os fundamentos e regras básicas 
do basquetebol em situação de jogo. 
 

Voleibol: 
Passe e recepção 
Saque  
Rodízio 

Execute o toque e a manchete em 
situação de jogo; Realize em situação de 
jogo o movimento de saque; Realize o 
rodízio em situação de jogo. 

Handebol: 
Passe, arremesso e progressão; 
 

Realize o movimento corporal dos 
fundamentos de passe, arremesso e 
progressão do handebol em situação de 
jogo. 

Futsal: 
Condução, drible, passe e chute; 

Realize o movimento corporal dos 
fundamentos de condução, drible, e 
chute em situação de jogo de futsal.  

Alongamento: 
Movimentos de alongamento  

Realize movimentos de alongamento 
com consciência corporal. 

Core: 
Prática corporal do core; 
Relação da ginástica com os tipos de 
força muscular; 
Benefícios do Core 

Realize atividade de ginástica: core; 
Relacione a ginástica com os tipos de 
força muscular; Compreenda os 
benefícios do Core. 

Valsa, merengue, forró, vanerão, salsa, 
swing, tango. 
Break, funck, house, locking, ragga. 
 

Execute diferentes passos, posturas, 
conduções, formas de deslocamento na 
dança; Crie e apresente uma coreografia 
de dança de salão e/ou dança de rua. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 
TURNO: NOITE 

 

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

Tênis de mesa:  
Regras oficiais 
Executar saque/serviço de recepção 
 

Jogue uma partida de tênis de mesa 
segundo as regras oficiais; Aplique o 
movimento corporal dos fundamentos 
(saque e recepção). 

Beisebol: 
Conhecer as regras oficiais do jogo oficial 
Movimento de Lançamento e rebatida; 
 

Identifique as regras básicas do beisebol; 
Participe de uma partida de beisebol 
adaptado executando o movimento de 
rebatida e /ou lançamento com domínio 
motor. 

Voleibol: 
Conhecimentos sobre as regras oficiais 
do voleibol; 
Fundamentos básicos do Voleibol: 
Toque, manchete, saque por baixo 
dirigido e saque tipo tênis; 
Rodízio 
Sistema tático 6-0 e 4-2 

Execute com domínio motor o saque, 
toque e a manchete; Realize o rodízio e o 
posicionamento tático 6-0 e 4-2 no 
voleibol em situação de jogo; Conheça e 
aplique as regras oficiais do voleibol em 
situação de jogo. 

Handebol: 
Passe, arremesso e progressão; 
Sistema tático 6-0 e 5-1 
 

Realize com domínio motor, o 
movimento corporal dos fundamentos 
de passe, arremesso e progressão do 
handebol; Posicione-se no sistema 
ofensivo 6-0 e 5-1 do handebol em 
situação de jogo. 

Alongamento: 
Movimentos de alongamento  
Yoga 
Prática corporal do Yoga; 
Relação da ginástica com os tipos de 
força muscular; 
Benefícios da Yoga 

Realize movimentos de alongamento 
com consciência corporal; Realize 
atividade de Yoga; Compreenda os 
benefícios da Yoga. 

Fandango; quadrilha; dança de fitas; 
dança de São Gonçalo; frevo; samba de 
roda; batuque; baião; cateretê; dança do 
café; cuá fubá; ciranda; carimbó; dança 
circular. 

Execute diferentes passos, posturas, 
conduções, formas de deslocamento na 
dança e participe da aula de dança 
circular; Crie e apresente uma 
coreografia de uma dança folclórica. 
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FILOSOFIA 
 

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

Método Socrático Identifique as características do método 
socrático, identificando os conceitos de 
ironia e maiêutica. 

Pensamento Platônico Entenda as relações e conflitos entre 
mundo perceptível e mundo sensível; 
Assimile dialética platônica e a teoria das 
ideias; Identifique e descreva os 
princípios do Estado Ideal para Platão 

A Ciência Aristotélica Conheça a teoria aristotélica de matéria e 
forma, potência e ato, teoria das quatro 
causas. 

Filosofia Medieval Aproprie-se das características similares 
e as diferenças entre o pensamento 
platônico e o aristotélico 
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FÍSICA 
 

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

Inércia, quantidade de movimento e 
força 

 

Compreenda as ideias básicas que 
levaram à formulação das três leis de 
Newton. 

Lei da Inércia de Galileu (1ª lei de 
Newton) 

Reconheça a 1ª lei de Newton e sua 
aplicabilidade no cotidiano. 

Princípio Fundamental da dinâmica (2ª 
lei de Newton) 

Aplique a 2ª lei de Newton para 
descrever sistemas simples. 

Princípio da Ação e Reação (3ª lei de 
Newton) 

Reconheça a 3ª lei de Newton e sua 
aplicabilidade no cotidiano. 

Força centrípeta e Movimento Circular 
Uniforme 

Compreenda a descrição de movimentos 
com trajetórias curvilíneas. 

Tipos de força: peso, normal, atrito e 
elástica 

Identifique e quantifique alguns tipos de 
força. 

Aplicações das Leis de Newton a 
sistemas simples 

 

Entenda e aplique as 3 leis de Newton na 
descrição de movimentos do cotidiano. 
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GEOGRAFIA 
 

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

Erosão e contaminação dos solos. 
 

Avalie as relações entre a preservação e 
degradação da vida no planeta nas 
diferentes escalas. 

O tempo meteorológico e os elementos 
do clima. 

 

Descreva os movimentos do planeta e 
sua relação com a circulação geral da 
atmosfera, o tempo atmosférico e os 
padrões climáticos. 

Fatores do clima e tipos climáticos. 
 

Compreenda e aplique em seu cotidiano 
as noções básicas de clima e tempo. 

A poluição do ar atmosférico e as 
mudanças climáticas. 

 

Localize e identifique os diversos tipos 
de biomas, por meio de coordenadas 
geográficas, e relacioná-los com os 
diferentes tipos de clima. 

Hidrosfera: o planeta pede água. 
 

Entenda o meio ambiente como um 
patrimônio que deve ser usufruído com 
responsabilidade pela humanidade. 

Biosfera: a esfera da vida. 
 

Reconheça as transformações 
tecnológicas que determinam as várias 
formas de uso e apropriação do espaço 
rural e urbano. 

A população da Terra. 
 

Entenda as transformações tecnológicas 
que determinam as várias formas de uso 
e apropriação dos espaços rural e 
urbano. 

Migrações: diversidade e desigualdade. 
 

Descreva as rotas de dispersão da 
população humana pelo planeta e os 
principais fluxos migratórios em 
diferentes períodos da história, 
discutindo os fatores históricos e 
condicionantes físico-naturais associados 
à distribuição da população humana 
pelos continentes. 
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HISTÓRIA 
 

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

Os Hebreus 
Período dos Patriarcas. 
Período dos Juízes.  
Período dos Reinos. 

Compreenda os conceitos de Chefe tribal; 
Entenda a importância das disputas entre 
Filisteus e Hebreus; Discuta as principais 
Fases dos reinos hebreus.  

Fenícios: 
Talassocracia. 
Cidades-estado 

Entenda o conceito de Talassocracia; 
Conheça aspectos e características das 
cidades fenícias. 

Persas 
 Formação do Império Persa 

 

Compreenda o processo de formação do 
império persa, definido as características 
dos reis persas. 

Gregos: 
Períodos históricos 
Guerras Gregas 

 

Conheça a origem e organização político-
administrativa dos gregos, definindo as 
particularidades de cada período; 
Entenda as causas e consequências das 
guerras no período clássico – Guerras 
médicas e Guerra do Peloponeso.  

Romanos: 
Monarquia 
República 
Império 

 

Entenda a origem da civilização romana, 
destacando a organização política da 
monarquia; Compreenda a expansão 
territorial e as crises sociais decorrente do 
período republicano; Conheça as fase do 
Império, destacando o Alto e Baixo 
Império.  
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INGLÊS 
 

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

Gênero textual: Survey ( pesquisa) e uso 
das técnicas de leitura de skimming e 
scanning.  
 

Leia, analise e interprete o texto buscando 
as informações, dados e resultados gerais e 
específicas no texto. 

Sufixos: -ation e –ution para formar 
substantivos abstratos e concretos. Sufixo: 
-able  para formar adjetivos. 

Identifique e forme novas palavras e frases 
com os sufixos 

Question words: Pronomes interrogativos Associe os pronomes ao item em 
questionamento e elabore  as perguntas 
com seus devidos verbos auxiliares na 
ordem correta. 
 

Presente simples e presente contínuo Faça discernimento entre o uso dos dois 
tempos verbais e suas funções, uma para 
ações habituais e outra para ações 
contínuas. 

Gênero Textual: Biography ( famous 
people with disabilities) 
 

Leia sobre a vida de pessoas famosas com 
suas habilidades e deficiências. 

Falsos cognatos  
 

Diferencie o significado entre as palavras 
transparentes (com escrita semelhante ao 
português) e falsas. 
 

Adjetivos possessivos 
 

Perceba o uso destas palavras que indicam 
posse ou propriedade. 

Pronome reflexivo Reconheça que a ação realizada recai sobre 
o sujeito através do uso destes pronomes. 

Verbos modais: Can, could Aplique os verbos modais para expressar 
possibilidade, habilidade tanto no presente 
quanto no passado. 

Passado simples Compreenda e empregue os verbos para 
expressar ações que iniciaram no passado e 
já terminaram. 

Gênero Textual: Diary Interprete um texto narrativo biográfico e 
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reconheça uso dos marcadores de discurso.  
 

Uso enfático Do Diferencie o uso do auxiliar DO como 
verbo auxiliar  do uso enfático DO 
 para destacar um ação.  
 

Marcadores do discurso: althought, yet, 
like, neither-nor, whether, since, unless.  
 

Faça distinção dos marcadores do discurso 
para organizar orações, expressar ideias e 
conectar elementos nas sentenças e 
produza suas orações. 

Passado contínuo 
 

Analise e aplique na descrição de ações em 
progresso com o uso dos verbos to be no 
passado associado ao verbo principal ( no 
gerúndio) da oração. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

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

Denotação e conotação Perceba as especificidades da linguagem 
no que diz respeito ao sentido real das 
palavras e ao sentido figurado. 

Relações lexicais: polissemia Identifique os vários sentidos que as 
palavras podem ter dependendo do 
contexto de uso comunicativo. 

Efeitos de sentido: ambiguidade Verifique o efeito de sentido produzido 
por discursos de duplo sentido. 

Efeitos de sentido: ironia Reconheça a ironia como um recurso 
intencional de uso de linguagem. 

Efeitos de sentido: humor Perceba o processo de construção do 
efeito de humor em textos; Reconheça o 
humor em textos de prosa; Identifique o 
humor em textos de charge e tirinha. 

Figuras de linguagem Conheça as figuras de linguagem; 
Reconheça, em diversos tipos de texto, as 
figuras de linguagem; Perceba o efeito de 
sentido produzido pelas figuras de 
linguagem. 

E-mail Diferencie características de carta pessoal 
e e-mail; Reconheça as diferentes 
situações de uso e funções de um e-mail. 

Notícia Identifique as características do gênero 
notícia. 
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LITERATURA 
 

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

Classicismo Entenda o movimento literário e artístico 
em determinado contexto histórico e seus 
ícones; Amplie a capacidade de leitura 
(entre linhas). 

Quinhentismo Entenda o movimento literário e artístico 
em determinado contexto histórico e seus 
ícones; Amplie a capacidade de leitura 
(entre linhas). 

Barroco Entenda o movimento literário e artístico 
em determinado contexto histórico e seus 
ícones; Amplie a capacidade de leitura 
(entre linhas). 
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MATEMÁTICA 
 

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

Função Quadrática: Definição Estabeleça relações entre grandezas por 
meio de uma função quadrática; Resolva 
problemas envolvendo função 
quadrática. 

Gráfico de uma Função Quadrática: 
Análise 

Interprete e esboce o gráfico de uma 
função quadrática; Compreenda e 
determine o zero de uma função 
quadrática. 

 Estudo do sinal da Função Quadrática Estude o sinal de uma função quadrática. 
Compreenda a relação entre os 
coeficientes de uma função quadrática. 

Inequação do 2º grau Resolva equações e inequações do 2º 
grau. 

Potenciação e suas propriedades Realize potenciações de números reais e 
aplique as propriedades operacionais. 

Notação Científica Represente grandezas através do uso de 
notação científica. 

Função Exponencial 
 

Relacione grandezas por meio de 
funções exponenciais; Calcule o valor 
numérico de uma função exponencial; 
Resolva problemas envolvendo funções 
exponenciais. 

Gráfico de uma função exponencial Analise e esboce o gráfico de uma função 
exponencial; Analise fenômenos naturais 
por meio de funções exponenciais. 

Equação Exponencial Resolva equações exponenciais. 

Inequação Exponencial Resolva inequações exponenciais. 

Logaritmo: Definição e Condição de 
Existência 

Compreenda o conceito de logaritmo; 
Analise as condições para existência de 
um logaritmo. 

Propriedades operatórias dos logaritmos Aplique as propriedades operatórias dos 
logaritmos e a mudança de base. 

Função Logarítmica Estabeleça relações entre as grandezas 
por meio de uma função logarítmica; 
Calcule o valor numérico de uma função 
logarítmica; Resolva problemas 
envolvendo uma função logarítmica. 
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Gráfico de uma função logarítmica Interprete e esboce o gráfico de uma 
função logarítmica. 

Equação logarítmica Relacione funções exponenciais e 
logarítmicas; Resolva equações 
logarítmicas. 

Inequação logarítmica Resolva inequações logarítmicas. 

Módulo de um número real Compreenda o valor absoluto ou 
módulo de um número real. 

Função Modular Estabeleça relações entre grandezas por 
meio de uma função modular. 

Equação Modular Calcule o valor numérico de uma função 
modular. 

Inequação Modular Resolva equações e inequações 
modulares. 
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QUÍMICA 
Conteúdos Critérios de avaliação 

(Espera-se que o (a) estudante...) 

Configuração eletrônica e Tabela 
Periódica: evolução histórica e 
organização. 
Elementos químicos. 

Compreenda a evolução histórica e a 
organização da tabela periódica; Reconheça 
e compreenda símbolos, códigos e 
nomenclatura próprios da química, como a 
representação dos elementos químicos na 
tabela periódica; Traduza as informações 
presentes na tabela em linguagem 
discursiva. 

Propriedades periódicas: raio atômico e 
iônico, energia de ionização e 
eletronegatividade.  
Formação de íons. 

Estabeleça relações entre as propriedades 
periódicas e as configurações eletrônicas dos 
átomos; Diferencie átomo neutro de um íon; 
Compreenda a simbologia e os códigos. 

Ligação iônica. 
Ligação Covalente. 
Ligações sigma e pi. 
Ligações polares e apolares. 
Tipos de ligações químicas em relação as 
propriedades dos materiais. 
Solubilidade e as ligações químicas. 

Distinga os diferentes tipos de ligações 
químicas por meio de suas características, 
compreenda e associe as propriedades de 
cada tipo de ligação; Compreenda a 
simbologia e os códigos das ligações; 
Compreenda a ligação iônica como 
resultante da interação eletrostática entre 
íons; Compreenda a formação das ligações 
covalentes; Compreenda que átomos de alta 
eletronegatividade estabelecem entre si 
ligações covalentes através do 
compartilhamento de pares de elétrons de 
valência provenientes um de cada átomo ou 
os dois do mesmo átomo; Determine a 
polaridade das moléculas; Reconheça a 
diferença entre ligações covalente polar e 
ligação covalente apolar. 

Forças intermoleculares 
Interações intermoleculares e as 
propriedades das substâncias 
moleculares. 
Ligações de hidrogênio. 
Geometria molecular. 

Determine a geometria da molécula; 
Conheça e reconheça os tipos de forças 
intermoleculares; Reconheça a importância 
das interações intermoleculares para 
determinar propriedades dos materiais. 

Ligação metálica. 
Ligas metálicas. 

Conheça metais e ligas metálicas; 
Compreenda propriedades dos metais. 
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SOCIOLOGIA 
 

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

Os Clássicos da sociologia: relação 
indivíduo e sociedade. 
 

Compreenda a relação entre indivíduo e 
sociedade e sua importância para a 
sociologia como ciência; Entenda a 
concepção Durkheimiana da relação 
entre indivíduo e sociedade, que 
considera que esta tem primazia sobre 
aquele; Entenda a concepção marxista, 
que percebe a relação entre o indivíduo e 
sociedade como dialética e determinada 
pelas condições materiais de existência; 
Entenda a concepção weberiana, que 
considera o indivíduo um elemento 
central para compreensão da relação 
indivíduo e sociedade. 

A família ensina a viver em sociedade. Compreenda família, como primeira 
estrutura social duradoura, e sua 
importância para viabilização das 
formas iniciais de organização das 
sociedades. 

Família, identidade, sociedade. Reconheça a família como importante 
fator de manutenção da ordem e da 
estrutura social. 

A família como instância primária de 
socialização. 

Entenda e analise a família como agente 
de socialização primária: lugar onde se 
aprende a língua, produção de 
expressões (físicas e emocionais), regras 
do grupo social, construção de gênero e 
papéis sociais correspondentes. 

Família e contextos sociais 
 

Identifique a família como construção 
histórica e social e suas transformações 
ao longo do tempo. 

Conflitos de geração Perceba os conflitos de gerações como 
fator que possibilita transformações na 
configuração, estrutura e autoridade da 
família. 

A sociedade patriarcal brasileira: 
permanência e declínio 

Compreenda como a incorporação das 
mulheres no mercado de trabalho e a 
conscientização acerca das suas 
condições provocaram rupturas na 



 

ESTADO DO PARANÁ 
POLÍCIA MILITAR 

ACADEMIA POLICIAL MILITAR DO GUATUPÊ 
COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR 

“Cel. PM FELIPPE DE SOUSA MIRANDA”.  

 

 

Rua José Ferreira Pinheiro, 349 - Portão - Curitiba – PR / CEP 80.320-140 FONE (41) 3314.8050/FAX (41) 3314.8073  
 E-mail: pedagogica@colegiopmpr.com.br 

estrutura da família patriarcal e na 
organização da vida em geral. 

Desigualdade de gênero na família Entenda a relação entre sexo e gênero, 
tendo por base um debate sobre a 
relação natureza e cultura; Identifique a 
interseccionalidade: cruzamento das 
desigualdades raça, classe e gênero. 

Movimentos sociais. Analise a atuação dos movimentos 
sociais e sua contribuição para conquista 
de direitos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


