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ARTE 
 

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

Som e invenção, paisagem sonora, 
instrumentos musicais  

Compreenda a evolução do processo de 
fabricação dos instrumentos musicais e 
suas mudanças conceituais no universo 
da música, ampliando saberes, nutrindo 
o repertório cultural partindo dos 
referenciais pessoais e ampliando para 
propostas modernas e contemporâneas 
de modo interdisciplinar e por conexões 
entre a arte e a vida, explorando a 
construção desses instrumentos musicais 
na relação pesquisa e criação/ ciência, 
cultura e arte. 

 Partitura Analógica 
 

Elabore a grafia não tradicional da 
música, percebendo a ruptura e 
experimentação da linguagem musical 
tanto na escrita como na execução das 
possibilidades sonoras e o uso de objetos 
de fora do contexto musical já 
consolidado, percorrendo situações de 
aprendizagem na investigação e na 
experimentação da criação de 
instrumentos musicais. 

Espaço, tempo e movimento. Arte 
Cinética e identificação do movimento 
artístico Op Art, Ilusão de Ótica 
 

Realize composição visual explorando 
materialidades e investigando os 
processos artísticos, aplicando o conceito 
de movimento (arte cinética) e de ilusão 
de ótica, participando e compreendendo 
a arte como criador e interventor. 

Ato fotográfico, fotoformas 
 

Amplie a expressão artística e reflita 
sobre o mundo visual contemporâneo, 
experimente as materialidades e outras 
linguagens para poder criar pela lente de 
máquinas fotográficas reproduzindo e 
compartilhando, de forma a comunicar a 
cultura visual, além de transformar o ato 
de fotografar em uma atitude mais 
consciente em sua estética e poética a fim 
de desenvolver competências e 
habilidades de análise e crítica. 
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História da fotografia Verifique o percurso histórico da 
linguagem fotográfica compreendendo 
sua trajetória evolutiva, construção 
técnica e os elementos próprios da 
fotografia. 

Fotogramas , linguagem do cinema Compreenda o processo de criação das 
artes e a importância da história dos 
movimentos que levaram artistas da 
fotografia experimental buscar novos 
materiais e mesclar as técnicas de 
fotografia e das artes visuais. Que os 
alunos se expressem por meio da 
exploração de registros de movimentos e 
da expressão visual dessa percepção. 

Cinema, fotografia. Composição e planos 
 

Vivencie a fotografia e o cinema como 
linguagem artística, compreendendo 
seus papéis na sociedade, marcados em 
cada contexto com sua importância e 
estabelecendo as relações entre química e 
arte no estudo da fotografia. 
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CIÊNCIAS 
 

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

O sistema cardiovascular Identifique os órgãos que formam o 
sistema. Compreenda o funcionamento 
do coração. Diferencie veias de artérias e 
sangue venoso de sangue arterial. 
Identifique as principais doenças 
cardiovasculares. Compreenda o 
funcionamento de um marca-passo 
através da energia. 

O sangue 
 

Compreenda a composição do sangue. 
Identifique as funções dos elementos 
figurados e do plasma. Reconheça os 
diferentes tipos sanguíneos e as regras 
para transfusão. 

O sistema excretor 
 

Identifique os órgãos do sistema excretor 
e suas respectivas funções. Compreenda 
a estrutura e o funcionamento dos 
néfrons e o processo de formação da 
urina. Compreenda o processo de 
formação dos cálculos renais e o 
processo de hemodiálise.  

Os órgãos dos sentidos Identifique os órgãos dos cinco sentidos. 
Reconheça suas estruturas e funções no 
organismo. 

O sistema endócrino 
 

Reconheça as principais glândulas, seus 
respectivos hormônios, funções e 
disfunções. Associe as mudanças 
hormonais ao amadurecimento sexual 
durante a puberdade. 

O sistema nervoso 
 

Compreenda a divisão do sistema 
nervoso, a estrutura e o funcionamento 
das células nervosas. Identifique os 
órgãos do sistema nervoso e suas 
respectivas funções. Reconheça as 
principais doenças do sistema nervoso, 
suas causas e consequências.  
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EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

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

Handebol: 
Histórico do handebol; 
Regras básicas do handebol; 
Fundamentos básicos do handebol: 
drible, passe e arremesso; 

Descreva o histórico e os fundamentos 
básicos do handebol; Relate as principais 
regras do handebol; Pratique, com 
domínio motor, os fundamentos do 
drible, passe e arremesso do handebol; 
utilize em um jogo de handebol, os 
fundamentos e regras estudadas. 

Beisebol: 
Histórico 
Características e regras básicas 
Movimento de rebatida e lançamento 

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

Tipos de esportes radicais skate; rappel; 
rafting; treking; bungee jumping; surf. 

Conheça as características de um esporte 
radical 

Xadrez: 
Histórico; 
Movimentação das peças 
Regras básicas 
Jogo em dupla 

Reconheça o jogo de tabuleiro – Xadrez- 
presentes em sua cultura; Identifique as 
peças, os movimentos, capturas e regras 
do jogo de xadrez; Pratique o jogo de 
xadrez respeitando as regras básicas.  

Peteca: 
Histórico 
Regras básicas 
Movimento de rebatida; 
Jogo coletivo da peteca 

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. 

Fundamentos da ginástica geral 
(rolamentos, paradas, roda, vela) 

Crie uma coreografia ou sequência de 
movimentos ginásticos.  

Números artísticos presentes na arte 
circense 

Realize uma apresentação artística 
circense 

Característica das danças criativas; 
Elementos das danças criativas (espaço, 
níveis, formação, tempo); 
Criação de sequência coreográfica por 
temas  

Defina dança criativa; Execute uma 
sequência coreográfica de dança criativa 
respeitando seus elementos trabalhados 
em aula e a apresente individualmente 
ou em grupo. 
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GEOGRAFIA 
Atualizado em 09/08/2019 

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

A colonização e a regionalização da 
América; 
 

Diferencie as formas de regionalização 
do Continente Americano nos diversos 
critérios adotados. Identifique as formas 
de colonização que ocorreram nos países 
americanos e relacioná-las com seu grau 
de desenvolvimento atual, embora não 
exclusivamente; 

Etnia e demografia na América; Reconheça e analise os diferentes 
indicadores demográficos e suas 
implicações socioespaciais. Compreenda 
os fatores que influenciam na mobilidade 
da população e sua distribuição espacial; 

Os primeiros habitantes da América e a 
diversidade dos povos; 

Reconheça as configurações espaciais 
dos diferentes grupos étnicos americanos 
em suas manifestações culturais e em 
seus conflitos étnicos e políticos; 
Reconheça a diversidade étnica nos 
países americanos, relacionando aos 
fatores históricos; 

Astecas, maias e incas; Reconheça as configurações espaciais 
dos diferentes grupos étnicos americanos 
em suas manifestações culturais e em 
seus conflitos étnicos e políticos. 
Identifique as características de alguns 
povos americanos que habitavam o 
continente antes da chegada dos 
europeus; 

A distribuição da população na América; 
 

Compreenda os fatores que influenciam 
na mobilidade da população e sua 
distribuição espacial; Reconheça os 
fatores naturais, históricos e econômicos 
da distribuição da população dos países 
americanos; 

População economicamente ativa (PEA) 
na América; 

Reconheça e analise os diferentes 
indicadores demográficos e suas 
implicações socioespaciais; Identifique 
aspectos da diversidade econômica entre 
os países latino-americanos; 
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Movimentos populacionais na América; 
 

Compreenda os fatores que influenciam 
na mobilidade da população e sua 
distribuição espacial; 

Estrutura geológica e relevo na América; Compreenda o processo de formação, 
transformação e diferenciação das 
paisagens mundiais; Perceba a relação 
entre a localização dos pontos de contato 
das placas tectônicas e a formação das 
cadeias e ocorrência de abalos sísmicos; 
Reconheça as características das 
principais formas de relevo americano; 

Bacias hidrográficas na América; 
 

Compreenda o processo de formação, 
transformação e diferenciação das 
paisagens mundiais; Identifique as 
características dos principais rios e bacias 
hidrográficas da América; Reconheça a 
importância dos rios no povoamento da 
América; 

Fatores climáticos; Compreenda o processo de formação, 
transformação e diferenciação das 
paisagens mundiais; Associe os climas 
do continente americano com latitude, 
relevo, correntes marítimas e 
continentalidade; 

Domínios morfoclimáticos na América. Compreenda o processo de formação, 
transformação e diferenciação das 
paisagens mundiais; Identifique as 
coberturas vegetais encontradas no 
continente americano e sua relação com 
os tipos de clima e relevo. 
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HISTÓRIA 
 

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

A França antes da Revolução Compreenda como o aumento das 
desigualdades sociais e a participação da 
população foram determinantes para a 
Revolução Francesa; Analise os 
principais eventos que antecedem a 
Revolução. 

A convocação dos Estados Gerais Entenda a tentativa de se resolver a crise 
financeira do França por meio da 
convocação dos Estados Gerais. 

A Declaração dos Direitos do Homem e 

do Cidadão 

Entenda a importância da Declaração 
dos Direitos do Homem e do Cidadão 
como uma das expressões das ideias 
burguesas de cidadania. 

A Radicalização Revolucionária Investigue o papel de revolucionários 
jacobinos como Robespierre na nova fase 
da Revolução Francesa. 

O Império Napoleônico: ascensão e 

queda 

Compreenda em que medida a ascensão 
de Napoleão foi determinante para o fim 
da Revolução Francesa. 

O impacto da Revolução Francesa Entenda a importância da Revolução 
Francesa na cristalização de 
ideias/conceitos como igualdade 
jurídica, cidadania e assistência social. 

O protagonismo da Inglaterra Analise o protagonismo da Inglaterra na 
Revolução Industrial e tenha noção dos 
principais eventos na linha do tempo que 
marcaram essa revolução. 

As mudanças na sociedade Compare a organização social das 
grandes metrópoles (sobretudo inglesas) 
com as novas formas advindas com a 
Revolução Industrial. 

O trabalho nas fábricas Compreenda a importância da disciplina 
nas fábricas e da divisão do trabalho e 
mecanização da produção para o 
aumento dos rendimentos dos donos dos 
meios de produção (burgueses); 
Contraste o modo de vida dos 
trabalhadores (incluindo mulheres e 
crianças) com o estilo de vida da 
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burguesia.  

Alternativas de organização social Diferencie a organização da sociedade 
como concretizada no sistema capitalista 
de produção e as propostas alternativas, 
como o socialismo e o anarquismo.  

A luta dos trabalhadores Compreenda que os trabalhadores não 
ficaram passivos à exploração; Aanalise 
o papel dos sindicatos na organização 
dos trabalhadores. 

A crise do sistema colonial  Compreenda, por meio de uma linha do 
tempo, a importância de eventos como a 
Guerra da Sucessão Espanhola, as 
reformas dos Bourbons e a invasão 
napoleônica na Espanha nos processos 
de independência das colônias 
espanholas. 

Os processos de independência Entenda a importância dos interesses das 
elites coloniais nos processos de 
independência na América espanhola.  

A independência do México Compreenda o caráter popular na 
independência do México e Haiti e como 
a elite se apodera do poder e exclui 
segmentos populares. 

A independência de Cuba Compare o processo de independência 
de Cuba dentro do quadro de 
independências da América espanhola, 
tendo como foco o papel dos Estados 
Unidos. 

As relações do Brasil e Europa no século 

XIX 

Compreenda que a independência do 
Brasil deve ser compreendida em um 
quadro em que se desenrolam eventos 
como as relações entre Portugal e 
Inglaterra, o bloqueio continental que a 
França impõe a Portugal e a 
transferência da Corte portuguesa ao 
Brasil. 

O processo de independência do Brasil 

 

Observe e entenda, por meio de uma 
linha do tempo (1806 a 1822), uma 
sequência de eventos que se interligam 
no processo de independência do Brasil. 

Transformações no Rio de Janeiro Investigue as principais transformações 
ocorridas no Rio de Janeiro com a 
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chegada da família real, por exemplo, a 
criação de instituições (Banco do Brasil, 
Imprensa Régia etc.), aumento da 
população e mudanças de hábitos (troca 
de costumes ingleses por costumes 
franceses). 

A Revolução do Porto Entenda como a Revolução do Porto (de 
cunho liberal) que obrigou d. João VI a 
voltar a Portugal acelerou o processo de 
independência do Brasil.  

A proclamação da República Compreenda a Proclamação da 
República dentro de um quadro em que 
sobressaem os interesses de uma elite 
conservadora do Brasil e os interesses 
das grandes potências do século XIX. 
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INGLÊS 
 

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

Gêneros textuais: quizzes and biography. Estabeleça conexões com geografia e 
história ao responder questionários sobre 
lugares do mundo e suas culturas e 
características geográficas; Utilize verbos 
to be e verbos regulares no passado 
simples para compreender biografias. 

Tempos verbais: past simple (to be) and 
past simple (regular e irregular verbs); 

Fale de ações passadas usando os verbos 
regulares e irregulares no passado.  

Adjectives: superlatives. Empregue corretamente os adjetivos 
para elaborar frases que utilizam o 
superlativo, bem como o verbo to be e o 
artigo the. 

Vocabulary: adjectives; occupations; 
kinds of tv shows. 

Aprenda um pouco sobre pessoas 
famosas relacionadas ao mundo das 
artes, dos esportes e do trabalho 
humanitário, suas respectivas ocupações 
em inglês. Expresse sua opinião em 
relação aos programas televisivos mais 
comuns. Use os adjetivos no superlativo 
para expressar superioridade. 
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MATEMÁTICA 
 

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

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. 

Produto notáveis: quadrado da soma de 
dois termos, quadrado da diferença de 
dois termos, produto da soma pela 
diferença. 
 

Compreenda geometricamente e 
algebricamente os casos de produtos 
notáveis: quadrado da soma de dois 
termos, quadrado da diferença de dois 
termos e produto da soma pela diferença 
de dois termos. 

Fatoração de polinômios: fator comum, 
agrupamento, diferença de dois 
quadrados e trinômio quadrado perfeito. 

 

Reconheça e aplique os casos de 
fatoração: fator comum, agrupamento, 
diferença de dois quadrados e trinômio 
quadrado perfeito. 

Frações algébricas: simplificação de uma 
fração algébrica, redução de frações 
algébricas ao mesmo denominador, 
adição e subtração de frações algébricas, 
multiplicação de frações algébricas e 
divisão de frações algébricas. 

Compreenda o conceito de frações 
algébricas e opere com elas: 
simplificação, adição, subtração, 
multiplicação e divisão. 
 

Equações fracionárias. 
 

Identifique equações fracionárias e 
resolva-as. 

Equação do 1º grau com duas incógnitas. 
 

Identifique e resolva uma equação do 1º 
grau com duas incógnitas, 
compreendendo a representação gráfica 
de suas soluções. 

Sistema de equações do 1º grau com 
duas incógnitas: método da substituição 
e método da adição. 
 

Compreenda a ideia de sistema de 
equações do 1º grau com duas incógnitas 
e resolva usando o método da 
substituição ou método da adição. 

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. 
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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. 

Polígonos: elemento de um polígono, 
classificação de um polígono, perímetro 
de um polígono, diagonais de um  
polígono. 
 

Compreenda o conceito de polígono e 
possa diferenciar um polígono convexo 
de um polígono não convexo, identifique 
os elementos de um polígono, classifique 
um polígono quanto ao número de 
lados, calcule a medida do perímetro de 
um polígono e entenda como determinar 
o número de diagonais de um polígono. 

Ângulos internos e ângulos externos de 
um polígono. 
 

Compreenda como determinar a soma 
das medidas dos ângulos internos e 
soma das medidas dos ângulos externos 
de um polígono. 

Triângulos: elementos de um triângulo, 
classificação de um triângulo, cevianas 
notáveis (mediana, altura e bissetriz), 
pontos notáveis de um triângulo 
(baricentro, ortocentro, incentro e 
circuncentro), casos de congruência, 
soma das medidas dos ângulos internos 
de um triângulo, propriedade dos 
triângulos isósceles, propriedade dos 
triângulos retângulos. 
 

Identifique os principais elementos de 
um triângulo, classifique triângulos 
quanto a medida de seus lados e quanto 
a medida de seus ângulos, identifique 
alturas, bissetrizes, medianas e 
mediatrizes de um triângulo, 
compreenda as propriedades dos pontos 
notáveis de um triângulo, compreenda o 
conceito de congruência de triângulo, 
compreenda as propriedades especiais 
nos triângulos isósceles, nos triângulos 
equiláteros e nos triângulos retângulos. 

Quadriláteros: elementos de um 
quadrilátero, classificação de um 
quadrilátero, soma das medidas dos 
ângulos internos de um quadrilátero. 
 

Identifique os elementos de um 
quadrilátero e reconhecer quadriláteros 
côncavos e convexos, determinar a soma 
das medidas dos ângulos internos de um 
quadrilátero. 

Paralelogramos: Propriedades de um 
paralelogramo, retângulo e suas 
propriedades, losango e suas 
propriedades, quadrado e suas 
propriedades. 

Compreenda o conceito de 
paralelogramo e suas propriedades 
fundamentais, identificando-os como: 
retângulo, losango e quadrado. 
 

Trapézios: Trapézio retângulo, trapézio 
isósceles, trapézio escaleno. 
 

Compreenda o conceito de trapézio e 
suas propriedades fundamentais, 
reconhecendo trapézios isósceles, 
escaleno e retângulo. 
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Estatística: população, amostra, 
variáveis, rol e distribuição de 
frequência. 
 

Compreenda as noções de população, 
amostra, rol e distribuição de frequência, 
bem como esses conceitos são 
mobilizados para a realização de uma 
pesquisa, diferencie variáveis 
quantitativas de variáveis qualitativas. 
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PORTUGUÊS 
Conteúdos Critérios de avaliação 

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

Gênero textual: crônica 
 

Identifique a finalidade da crônica e seu 
efeito de ironia e humor. 

Ortoépia e prosódia 
 

Entenda o significado das palavras em 
seus diferentes contextos. 

Denotação e conotação. 
 

Identifique as figuras de linguagem 
presentes nos poemas, textos e anúncios 
publicitários. 

Modo imperativo do verbo 
 

Compreenda o uso do verbo no modo 
imperativo distinguindo a 
intencionalidade do discurso: ordem, 
pedido, convite, solicitação. 

Gênero textual: crônica argumentativa. 
 

Debata temas propostos pelos textos e 
desenvolva habilidades de expressão e 
argumentação orais. 

Figuras de linguagem: comparação, 
metáfora, metonímia, personificação ou 
prosopopeia, hipérbole, eufemismo e 
ironia. 

Reconheça o valor expressivo das figuras 
de linguagem. 

Gênero textual: anúncio publicitário. Produza textos e peças publicitárias. 

Uso dos conectores no texto. 
 

Faça o uso dos conectores 
adequadamente como princípio de 
coesão e coerência textuais. 

Complemento nominal. 
 

Construa os conceitos de complemento 
nominal. 

Ortografia> emprego da letra Z. 
 

Aprimore a ortografia de certos 
vocábulos da língua. 

Gênero textual: Carta de leitor. 
 

Compare cartas de leitor e reconheça a 
intencionalidades dos textos. 

Aposto e vocativo. 
 

Construa os conceitos e use 
adequadamente o aposto e o vocativo 
nos enunciados. 

Ortografia: uso do X e CH. 
 

Aprimore e entenda as regras do uso de 
X e CH. 

Literatura brasileira: Estrelas tortas e Dez 
dias de cortiço 

Compreenda o enredo, reconheça os 
elementos da narrativa, associe a 
trajetória das personagens e elenque 
virtudes presentes nas histórias. 

 


