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Disciplina Conteúdo 

Ciências Capítulo 7 - Propriedades do ar:  
                   Compressão e expansão do ar,  
                   Massa e peso do ar e resistência do ar.  
Capítulo 8 -  Pressão atmosférica: 
                    A pressão varia com a altitude. 
Capítulo 12 - A água na natureza: 
                     Composição química da água, 
                     Os estados físicos da água, 
                     As mudanças dos estados físicos da água (todos), 
                     Ciclo da água. 
Capítulo 13 - Propriedades da água: 
                     Pressão exercida por líquidos, 
                     Empuxo, 
                     Capilaridade, 
                     Solubilidade, 
                     Calor específico e calor latente. 

Ensino 
Religioso 

Unidade 8 
Tudo começa na família 

Espanhol  Interpretación textual. 
 El deletreo. Página 7 
 Los gentilicios. Página 12 
 Los pronombres interrogativos. Página 19 
 Presente de indicativo. Página 29 
 Preguntar e informar el nombre y el estado civil. Página 34 
 Flexión de género de los sustantivos. Página 39 
 Los meses del año. Página 53 
 Los días de la semana. Página 53 
 El cuerpo humano. Páginas 116 y 117 

Filosofia Capítulo 10 - Mito, tragédia e Filosofia 
(todo o capítulo) 
Capítulo 11 - Os Super-Heróis e a Filosofia 
(todo o capítulo) 
Capítulo 12 - Imaginação e fantasia 
(todo o capítulo) 

Geografia Unidade 06 - Atividades Econômicas - página 148 
Tema 1: Recursos naturais 
Tema 2: Extrativismo e agropecuária 
Tema 3: Indústria 
Unidade 07 - Espaço Urbano - página 176 
Tema 1: As paisagens urbanas 
Tema 02 - Urbanização 



História Capítulo 1 - O que é História? 
-Marcos históricos (página 20) 

Capítulo 6 - A antiga civilização egípcia 
-Um povo, um rio. (página 102) 

Capítulo 13 - Atenas e Esparta: As cidades gregas exemplares 
-A pólis de Atenas (página 221 a 223) 

Capítulo 17 - O Império Romano 
-O declínio do poderio romano: o Baixo império (página 288-289) 

Inglês Gramática e Vocabulário: 
Unidade 10 – Questions with Which: Answers with one-ones  
 This,that, these, those 
Unidade 11 – Can, can’t for ability:Degrees of ability 

 Unidade 12 – Should for advice 

Matemática Unidade 5 – A FORMA FRACIONÁRIA DOS NÚMEROS RACIONAIS. 
Operações com frações; porcentagens; resolução de 
problemas. 
Unidade 6 – A FORMA DECIMAL DOS NÚMEROS RACIONAIS. 
Leitura e escrita; comparação de números decimais; operações com 
números decimais; resolução de problemas. 
Unidade 7 – MEDIDAS DE COMPRIMENTO E SUPERFÍCIE. 
Transformação de unidades de medidas; área de figuras planas.  

Música  Toda música é igual? Classificação musical quanto ao gênero popular e erudito. 
  As diferenças entre música sacra e secular (profana), instrumental e vocal. 
 O que é música incidental? 
 Os diversos estilos musicais no gênero popular: rock, pop, sertanejo, forró, samba, axé, funk 

carioca, rap, reggae. 
 Os diversos estilos musicais no gênero erudito: concerto, sinfonia, ópera e missa. 
 O que é poema sinfônico? Quais as principais características? 

Português - Interpretação de texto 
 - Morfologia: substantivo, adjetivo, numeral, artigo, pronome. 

 Identificação e classificação dos termos. 
 - Verbos 

 Tempos verbais do modo indicativo e subjuntivo. 
 Imperativo afirmativo e negativo. 

Redação  Texto narrativo: contos, lenda e fábula 
 Elementos de composição de uma narrativa 
 Interpretação de charges e textos gerais. 

 


