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ARTE 
 

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

Simetria espelhada, simetria de 
translação e rotacional 

Compreenda que eixo de simetria é uma 
linha que divide a figura em duas partes 
simétricas. 

Padrões de grafismo  
 

Conheça melhor os grafismos 
produzidos pelos índios brasileiros nas 
pinturas corporais, vasos cerâmicos e 
outros objetos; Distinguir o conceito de 
textura visual de textura tátil na arte; 
Criar padrões gráficos com texturas 
visuais inspiradas na produção indígena. 

Tramas da arte indígena  Crie um objeto usando tramas indígenas 
com jornais velhos. 

Mitologia Africana  Conheça a cultura africana por meio da 
mitologia; Crie uma história em 
quadrinhos a partir da obra “Histórias 
de Ananse”. 

A arte nos azulejos portugueses Crie um azulejo português usando 
materiais recicláveis. 

Dança popular: xaxado Tenha noção de ritmo, espaço e 
movimento por meio da dança xaxado. 
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CIÊNCIAS 
 

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

Conservação do solo 
 

Reconheça técnicas de conservação dos 
solos. 

Degradação do solo 
 

Explique a relação entre a ação do 
homem e o intemperismo na degradação 
do solo; Exemplifique as maneiras de 
evitar a degradação do solo. 

Queimadas 
 

Estabeleça relação entre as queimadas e a 
morte de microrganismos e a fertilidade 
do solo. 

Doenças causadas pelo solo contaminado 
 

Identifique as principais doenças 
causadas ao homem diante do solo 
contaminado. 

Lixo: Produção e os destinos dos 
diferentes tipos de lixo 

Reconheça o problema do lixo na 
sociedade, as diferentes formas de 
tratamento; Compreenda a preservação 
dos recursos naturais com o 
reaproveitamento de materiais 
(reciclagem); Estabeleça relação entre 
reciclagem dos materiais e a preservação 
ambiental. 

Recursos naturais renováveis e não 
renováveis; preservação e reciclagem 

Estabeleça a diferença entre recursos 
renováveis e não renováveis e 
compreenda a sua preservação como 
sustentabilidade. 

Minérios e minerais Reconheça os principais minerais e a sua 
utilização; Identifique os principais 
minérios; 

Combustíveis fósseis Reconheça a origem dos combustíveis 
fósseis, sua utilização e as consequências 
como poluente atmosférico. 

Diferentes formas de energia 
 

Identifique as diferentes formas de 
energia existentes, sua utilização e a 
substituição das mesmas com o uso de 
recursos naturais renováveis e menos 
poluentes. 

A água no planeta 
 

Compreenda as proporções de água 
presentes no Planeta e a sua importância 
para os seres vivos. 
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A fórmula química da água 
 

Identifique as partículas que constituem 
a menor porção de água e os elementos 
que a formam. 

Os estados físicos da água 
 
 

Reconheça as mudanças de estado da 
água em situações reais; Identifique os 
fatores que influenciam as mudanças de 
estado físico da água e os fatores que 
facilitam sua evaporação. 

O ciclo da água Compreenda as etapas do ciclo da água. 

A pressão dos líquidos 
 

Reconheça a influência da pressão da 
água no processo de distribuição de água 
nas cidades. 

A qualidade da água 
 

Reconheça a importância da água como 
solvente da dissolução de substâncias no 
nosso organismo, no dia a dia e como 
reguladora da temperatura do Planeta. 

Os diferentes tipos de água Identifique os diferentes tipos de água pelas 
características. 

O tratamento da água 
 

Descreva as etapas de tratamento da água, 
reconheça as substâncias utilizadas no 
processo de tratamento desde a captação até 
o final do tratamento; Conheça as etapas de 
tratamento da água onde não há (ETA). 

A água e a saúde 
 
 

Relacione a ocorrência de doenças 
veiculadas pela água; Analise a importância 
do saneamento básico na qualidade de vida 
das pessoas e as principais atividades 
humanas poluentes das águas. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 
Conteúdos Critérios de avaliação 

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

Consciência Corporal; 
Exercícios de Aquecimento e 
Alongamento corporal. 

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

Jogos, brincadeiras populares e cantigas 
de roda. (Ex: Cabo de guerra, mãe 
corrente, pega-pega, etc). 

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; Conheça e vivencie aspectos 
básicos dos jogos que forem abordados, 
considerando a cultura afro-brasileira e 
indígena; Entenda a diferença de regras e 
movimentos em jogos e brincadeiras 
populares conforme a cultura de origem; 
Pratique os jogos e brincadeiras como 
momento de fomento à qualidade de 
vida, lúdico e recreativo. 

Handebol: 
Histórico do esporte; 
Características e regras básicas; 
Fundamentos básicos do drible, passe, 
recepção e arremesso; 
Jogo adaptado. 

Conheça a história do esporte enquanto 
parte da cultura corporal; Vivencie 
aspectos básicos dos fundamentos 
(movimentos + regras) do Handebol; 
Realize os fundamentos básicos drible, 
passe, recepção e arremesso; Recrie o 
jogo, repensando as regras e os objetivos 
do jogo. Relacione aspectos do esporte 
com os jogos, experimentando vivências 
lúdicas. 

Tênis de mesa: 
Histórico do esporte; 
Características e regras básicas; 
Fundamentos básicos; 

Recrie o jogo, repensando as regras e os 
objetivos do jogo; Relacione aspectos do 
esporte com os jogos, experimentando 
vivências lúdicas; Conheça o histórico do 
tênis de mesa; Identifique as principais 
regras do tênis de mesa; Execute o saque 
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e a recepção no tênis de mesa; Realize 
um jogo adaptado de acordo com as 
regras básicas do tênis de mesa. 

Danças folclóricas das regiões brasileiras: 
Histórico da dança; 
Classificação da dança; 
Movimentos básicos 
Sequência coreográfica de uma dança 
folclórica brasileira. 

Reconheça a origem e o histórico da 
dança folclórica trabalhada; Identifique 
diferentes ritmos e estilos de danças 
folclóricas; Execute os movimentos 
básicos de uma determinada dança 
folclórica (escolhida) com respeito pela 
sua individualidade e de seus colegas. 
Crie através do ritmo movimentos 
corporais; Apresente em grupo ou 
individualmente, uma dança folclórica. 

Origem da dança de rua; 
Movimentos básicos; 
Sequência coreográfica; 

Identifique diferentes ritmos e estilos de 
danças; Reproduza movimentos básicos 
de um determinado ritmo; Conheça o 
contexto da origem da dança de rua e 
criativa; Conheça e vivencie os 
movimentos básicos da dança criativa e 
de rua trabalhadas como conteúdo 
específico; Amplie seu repertório pessoal 
de movimentos. 
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GEOGRAFIA 
Conteúdos Critérios de avaliação 

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

A formação do planeta Terra Compreenda como se deu o processo de 
formação do planeta ao longo de vários 
milhões de anos. 

A superfície e a estrutura da Terra Identifique as camadas da Terra e suas 
respectivas características. 

 A deriva continental e as placas 
tectônicas 

Entenda a teoria da deriva continental e 
assimile como se deu a evolução e a 
separação dos continentes ao longo de 
milhões de anos, bem como, identifique 
as principais placas tectônicas e as 
consequências da movimentação das 
mesmas (terremotos e vulcões). 

Rochas magmáticas, sedimentares e 
metamórficas, tipos de solo e tipos de 
erosão 

Reconheça as características dos três 
grandes grupos de rochas, a importância, 
a formação e a conservação dos solos; 
compreenda o conceito de intemperismo 
e erosão, identificando quais são os 
agentes externos dos processos. 

As principais unidades do relevo Perceba a importância do relevo para a 
ocupação humana. 

Os agentes internos e externos do relevo  Analise e entenda as consequências da 
ação dos agentes internos e externos do 
relevo. 

A atmosfera (camadas e suas funções). 
Os elementos e os fatores que compõem 
a atmosfera (temperatura, precipitação, 
pressão, massas de ar, latitude, altitude 
maritimidade e continentalidade) 

 Identifique a importância da atmosfera e 
de seus elementos, para os seres vivos. 

A poluição atmosférica Estabeleça relações entre as  mudanças 
na camada de ozônio, a chuva ácida, 
aumento dos gases do efeito estufa e 
consequentemente o fenômeno do 
aquecimento global. 

Os climas da Terra Reconheça as características dos 
principais tipos climáticos do mundo. 

As coberturas vegetais da Terra Reconheça as características dos 
principais tipos climáticos do mundo. 
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HISTÓRIA 
 

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

 Os Hebreus: 
Período dos Patriarcas. 

Compreenda os conceitos de Chefe tribal 

 Os Hebreus: 
Período dos Juízes  

Entenda a importância das disputas 

entre Filisteus e Hebreus. 

 Os Hebreus: 
Período dos Reinos. 

Discuta as principais Fases do Reinos 
Hebreus 

Fenícios: 
Talassocracia. 

Entenda o conceito de Talassocracia. 

Fenícios: 
Cidade-estado. 

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. 

Persas: 
Zoroastrismo. 

Entenda a formação da religião Persa, 
destacando o dualismo religioso. 

Persas: 
Estrada Real 

Discuta a importância da estrada real 
para a organização administrativa do 
Império Persa. 
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INGLÊS 
Conteúdos Critérios de avaliação 

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

Gênero textual  schedule e as seguintes 
estruturas linguísticas: word order and 
question words. Vocabulary: days of the 
week and school subjects. 

Compreenda e estruture sua schedule por 
utilizar days of the week e as seguintes 
school subjects: Military Instruction, Math, 
Portuguese, English, Arts, Science, P.E., 
History and Geography; diferencie a 
organização frasal portuguesa e inglesa e 
use as wh-words adequadamente. 

Gênero textual family tree e o seguinte 
léxico: family and demonstrative 
pronouns. 

Componha uma árvore genealógica com 
vocabulário usado para membros da 
família e use os pronomes this e that para 
referir-se aos seus familiares. 

Vocabulary – furniture and parts of the 
house; prepositions of place; there to be. 

Descreva alguns itens de mobília em 
determinados cômodos do lar por usar 
as preposições adequadas e conjugar 
oralmente o verbo haver no inglês. 

Genitive Case and plural of nouns. Perceba as diferenças de palavras com 
plural irregular no inglês e compreenda 
que o ‘s (genitive case) não é marca de 
plural da língua inglesa e sim, posse. 
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MATEMÁTICA 
Conteúdos Critérios de avaliação 

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

Números fracionários: 
A ideia de números fracionários e sua 
leitura; Frações com o inteiro e número 
misto; Frações equivalentes e 
simplificação de frações; Comparação de 
frações. 

Identifique uma fração, ampliando e 
interpretando os conceitos de leitura de 
uma fração; Compreenda a ideia de 
número fracionário, especialmente 
comparando-o com o inteiro e assim, 
estabeleça relação com número misto; 
Reconheça fração equivalente e 
posteriormente aplique os algoritmos da 
simplificação de frações; Analise a 
equivalência de frações e resolva 
problemas que envolvem comparação de 
frações. 

Números decimais: 
Leitura e comparação de números 
decimais; Conversão de números 
decimal em fracionário. 

Conheça a maneira adequada de efetuar 
a leitura e a escrita de números decimais 
reconhecendo décimos, centésimos e 
milésimos, comparando suas casas 
decimais; Entenda como representar um 
número decimal na forma fracionária e 
utilizar este procedimento na resolução 
de problemas.  

Medidas de área: 
O metro quadrado e seus submúltiplos; 
Área de quadrado e do retângulo. 

Compreenda que a unidade de medida 
de área é o metro quadrado e seus 
submúltiplos, fazendo as devidas 
conversões; Identifique as figuras: 
quadrado e retângulo e posteriormente 
calcule a sua área. 

Geometria plana: 
Ângulos; Posições entre duas retas no 
plano; Polígonos; Triângulos, 
quadriláteros, circunferência e círculo. 

Compreenda a noção de ângulo, 
determine a medida de um ângulo, 
classifique ângulos em razão de suas 
medidas e utilize essas ideias para 
resolver problemas; Analise as possíveis 
posições entre duas retas no plano e as 
nomenclaturas adotadas em cada caso; 
Classifique as linhas poligonais em 
aberta ou fechada, simples ou não 
simples e posteriormente em convexos 
ou não convexos. Também analise os 
elementos de um polígono e a sua 
classificação de acordo com o número de 
lados; Compreenda as noções de 
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triângulos, quadriláteros, círculos e 
circunferência, analisando suas 
especificidades. 

Porcentagem: 
Porcentagem de um número; Cálculo do 
número de possibilidades. 

Resolva situações problema que 
envolvam a ideia de porcentagem; 
Analise e interprete o número de 
possibilidades de ocorrência de 
determinado evento por meio de 
enumeração simples. 
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PORTUGUÊS 
Conteúdos Critérios de avaliação 

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

Gênero textual: Narrativo (História em 
quadrinhos). 

 

Conheça a natureza da linguagem das 
histórias em quadrinhos e desenvolva 
uma produção. 

Classificação dos adjetivos. Identifique e classifique os adjetivos. 

Dígrafo e encontro consonantal. 
 

Aproprie-se das regras notacionais da 
língua: encontro consonantal e vocálico. 

Flexão dos substantivos e adjetivos. Verifique a função do substantivo e 
adjetivo. 

Relato pessoal. Conheça as características do gênero. 

Grau dos substantivos e adjetivos 
 

Verifique a flexão do grau dos 
substantivos e adjetivos na construção 
do texto. 

Carta pessoal. 
 

Conheça as características e produza 
uma carta pessoal. 

Gênero textual: Narrativo (tipologia: 
descrição). 

Aproprie-se das características da 
tipologia textual descritiva. 

Flexão e classificação dos artigos. 
 

Verifique as flexões dos artigos na 
construção do texto. 

Numeral: classificação dos numerais. 
 

Reconheça o numeral e verifique por 
meio de questões na construção do texto. 

Produção textual 
 

Demonstre domínio da modalidade 
escrita formal da Língua Portuguesa de 
acordo com os gêneros trabalhados. 

Poesia de Cordel  Conheça, valorize e produza a poesia de 
cordel 

  

 
 

 


